Б
БАЗА (base; basis) (кд) – във:
база CIF (в межд.);
база FOB (в межд.);
база на върховете на икономическия граф;
база на икономическата равномерност (вж. равномерно икономическо
пространство);
база на икономическата скала (същото като икономическа база);
база на икономическото разслоение (вж. разслоено икономическо пространство);
база на линейното /векторното/ икономическо пространство (същото
като икономическа база);
база на преструктурирането на външния дълг (в межд.);
база на топологичното икономическо пространство;
вътрешен компонент на паричната база (в межд.) (същото като вътрешен кредит (в межд.));
експанзия на паричната база (в межд.);
заемна парична база (в макр.);
икономическа база;
коригирана парична база (в макр.);
международен компонент на паричната база (същото като официални
валутни резерви (в межд.));
незаемна парична база (в макр.);
некоригирана парична база (в макр.) (същото като парична база (в макр.));
парична база (в макр.);
рестрикция на паричната база (в межд.).
БАЗА CIF (costs, insurence and freight base; CIF base) (в межд.) – база, при която в цените на вносните продукти са включени транспортните разходи и застраховките. Един начините за определяне на стойността на вноса (в макр.), върху който се налагат адвалорни мита (в межд.).
БАЗА FOB (free on board base; FOB base) (в межд.) – база, при която от цените
на вносните продукти са изключени транспортните разходи и застраховките.
Един начините за определяне на стойността на вноса (в межд.), върху който се
налагат адвалорни мита (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЗА НА ВЪРХОВЕТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (nodes base of the
economic graph) – токова икономическо подмножество от върхове на икономическия граф Z ⊆ X , щото никакви два различни върха от Z не са достижими един към друг, а всякакъв връх x ∈ X \ Z е достижим макар и от един от
върховете, влизащи в Z. Вж. свързаност на икономическия граф.
БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РАВНОМЕРНОСТ* (economic uniformity
basis) – вж. равномерно икономическо пространство.
БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СКАЛА* (basis of the economic scale) –
същото като икономическа база.
БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО (base of the economic
space) (ки) – във:
база на топологичното икономическо пространство;
база на линейното /векторното/ икономическо пространство (същото
като икономическа база).
БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗСЛОЕНИЕ* (economic bundle basis) –
вж. разслоено икономическо пространство.
БАЗА НА ЛИНЕЙНОТО /ВЕКТОРНОТО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (basis of the linear /vectorial/ economic space) – същото като икономическа база.
БАЗА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt
restructurization base) (в межд.) – количество стар външен дълг (в межд.), подложена на размяна. Представлява цялата част от външния дълг, подлежаща на
преструктуриране, т.е. на общо (пряко и косвено) откупуване [вж. преструктуриране на външния дълг (в межд.)].
БАЗА НА ТОПОЛОГИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(base of the topological economic space) X – база на топологичното пространство* (base of the topological space) в икономическа среда; такова семейство B
(вж. семейство от икономически множества) от отворени икономически
подможества на X, щото всяко отворено икономическо множество G ⊂ X е
икономическо обединение от елементи U ⊂ B . Икономическото пространство
X може да има много бази, най-голямата от които образува семейството на
всички отворени икономически множества. Минимумът от мощностите на
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всички бази на топологичното икономическо пространство X (вж. мощност на икономическото множество) се означава като мощност на топологичното икономическо пространство* (power of the topological economic
space) X.
БАЗИСНА ТОЧКА (basing point) (в межд.) – една стотна от един процент от
паричната единица, измерваща валутния курс.
БАЗОВ БАЛАНС (basic balance) (ки) – във:
базов платежен баланс (в межд.) (същото като общ платежен баланс (в
межд.)).
БАЗОВ МУЛТИПЛИКАТОР (base multiplier) (ки) – във:
евровалутни базови парични мултипликатори (в межд.) (същото като евровалутни пълни парични мултипликатори (в межд.));
опростен евровалутен базов паричен мултипликатор (в межд.) (същото
като опростен евровалутен пълен паричен мултипликатор (в межд.)).
БАЗОВ ПАРИЧЕН МУЛТИПЛИКАТОР (base-money multiplier) (ки) – във:
евровалутни базови парични мултипликатори (в межд.) (същото като евровалутни пълни парични мултипликатори (в межд.));
опростен евровалутен базов паричен мултипликатор (в межд.) (същото
като опростен евровалутен пълен паричен мултипликатор (в межд.)).
БАЗОВ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (basic balance of payments) (в межд.) – същото като общ платежен баланс (в межд.).
БАЗОВА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (basic economic quantity /value/)
(ки) – във:
базова регулираща икономическа величина;
базова регулируема икономическа величина.
БАЗОВА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (basic regulative economic quantity /value/), базово регулиращо икономическо въздействие, – базово значение yb на регулиращата икономическа величина на динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (респ. на
управляващата икономическа величина на регулаторна система на статичнореагиращо икономическо управление), равно на изменението на ∆y, което отговаря на изменението на натоварването на икономическата система от нула
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------до възприетия режим, например от нула до номиналното натоварване на
икономическата система. Тук yb = ya – yn = f(xa) – f(xn), където ya е значението
на регулиращата (респ. на управляващата) икономическа величина при отсъствие на натоварване на системата, а yn – нейното значение при номинално натоварване на системата. Последната се определя като номинална регулираща
икономическа величана или още – като номинално регулиращо икономическо
въздействие. Вж. статично-реагиращ икономически регулатор.
БАЗОВА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (basic regulable economic quantity /value/), базово регулируемо икономическо въздействие, – базово значение xb на регулируемата икономическа величина на динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (респ. на
управляваната икономическа величина на регулаторна система на статичнореагиращо икономическо управление), което трябва да бъде поддържано при
определен режим на икономическата система (economic system regime),
например при номинално натоварване на икономическата система xb = xn.
Вж. статично-реагиращ икономически регулатор.
БАЗОВА СФЕРА (basic sphere, sub-structure) – същото като поддържане.
БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ (basic needs /necessities/) – същото като възпроизводствени потребности.
БАЗОВО БЛАГО (basic good, sub-structurial good) – същото като поддържащо
благо (вж. поддържащи блага).
БАЗОВО БЛАГО (basic good, sub-structurial good) (ки) – във:
базово благо (същото като поддържащо благо; вж. и поддържащи блага);
базово икономическо благо (същото като икономическко благо);
работно базово благо (същото като работно поддържащо благо);
работно базово икономическо благо (същото като работно икономическо
благо.
БАЗОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (basic economic good) – същото като
икономическко благо.
БАЗОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (basic economic good) (ки) – във:
базово икономическо благо (същото като икономическко благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работно базово икономическо благо (същото като работно икономическо
благо).
БАЗОВО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (basic economic impact
/action/) (ки) – във:
базово регулиращо икономическо въздействие (същото като базова регулираща икономическа величина);
базово регулируемо икономическо въздействие (същото като базова регулируема икономическа величина).
БАЗОВО ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (basic economic solution) в математическото програмиране – същото като опорен икономически план.
БАЗОВО РЕГУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (basic
regulative economic impact /action/) – същото като базова регулираща икономическа величина.
БАЗОВО РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (basic
regulable economic impact /action/) – същото като базова регулируема икономическа величина.
БАЙЛСЪН, ДЖ. (Bilson, J.) – вж. паричен модел на валутния курс с променливи цени (в межд.).
БАЛАНС (balance) (кд) – във:
автоматично уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
активна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
активни операции по платежния баланс (в межд.);
активно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
активно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
активно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
активно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като
положително салдо на общия платежен баланс (в межд.));
активно салдо на платежния баланс (същото като положително салдо на
платежния баланс (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.);
активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.);
активно салдо на търговския баланс (в межд.) (същото като положително салдо на търговския баланс (в межд.));
антинеутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
антинеутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
антинеутрален баланс на текущите операции (в межд.);
антинеутрален общ платежен баланс (в межд.);
антинеутрален търговски баланс (в межд.);
базов платежен баланс (в межд.) (същото като общ платежен баланс (в
межд.));
баланс на видимите операции (в межд.) (същото като баланс на осезаемите операции (в межд.));
баланс на едностранните операции (в межд.);
баланс на капиталовите операции (в межд.);
баланс на междуелементните връзки (в макр.);
баланс на междуелементните икономически връзки;
баланс на междуотрасловите връзки (в икон.);
баланс на невидимите операции (в межд.) (същото като нетърговски баланс (в межд.));
баланс на неосезаемите операции (в межд.) (същото като нетърговски
баланс (в межд.));
баланс на нетърговските операции (в межд.) (същото като нетърговски
баланс (в межд.));
баланс на операциите по официалните резерви (в межд.);
баланс на осезаемите операции (в межд.);
баланс на основните операции (в межд.) (същото като общ платежен баланс (в межд.));
баланс на продукцията и услугите (в межд.);
баланс на текущите операции (в межд.);
баланс на търговските операции (в межд.) (същото като търговски баланс (в межд.));
баланс на услугите (в межд.);
балансиран платежен баланс (в межд.);
балансиращи операции по платежния баланс (в межд.);
бюджетен баланс (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------временно неравновесие на платежния баланс (в межд.);
вторични операции по платежния баланс (в межд.) (същото като балансиращи операции по платежния баланс (в межд.));
дефицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
дефицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции);
дефицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));
дефицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
дефицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дефицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
дефицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.));
дефицит по търговския баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на търговския баланс (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.));
дефицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
дефицитно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.));
дефицитно салдо на търговския баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на търговския баланс (в межд.));
динамичен баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс
на междуотрасловите връзки (в икон.));
европейска система на централните банки - ЕСЦБ (в межд.);
зависимо-мотивирани операции по платежния баланс (в межд.) (същото
като балансиращи операции по платежния баланс (в межд.));
затворен своден паричен баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
затворен своден паричен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворен своден предметен продуктов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен своден предметен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен своден предметно-паричен финансов баланс (в макр.) (вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен своден финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в
макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
затворен стойностен баланс на паричните продуктово-финансови
междуелементни връзки (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
затворен стойностен баланс на предметните междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на предметните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на предметните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
затворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктовофинансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
затворен стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
изравнен платежен баланс (в межд.) (същото като балансиран платежен
баланс (в межд.));
индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на пренасочване на разходите (в межд.);
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на редукция на разходите (в межд.);
капиталов баланс (в межд.) (същото като баланс на капиталовите операции (в межд.));
компонентен модел на претеглен бюджетен баланс (в макр.) (същото като подход на претегления бюджетен баланс (в макр.));
контролирано от държавата уравновесяване на платежния баланс (в
межд.) (същото като индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в
межд.));
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху вътрешния бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху пълния бюджетен банас (в макр.);
крива на платежния баланс (в межд.) (същото като крива BP (в макр.));
междуелементен икономически баланс (същото като баланс на междуелементните икономически връзки);
междуотраслов баланс (в икон.) (същото като баланс на междуотрасловите връзки);
междупродуктов баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж.
баланс на междуотрасловите връзки (в икон.));
метод на хармоничния баланс в икономиката.
модели на портфейлния баланс (в межд.) (същото като портфейлни модели на валутния курс (в межд.));
негативно уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
негативно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негативно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
негативно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в
межд.);
независимо-мотивирани операции по платежния баланс (в межд.);
ненулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
ненулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
ненулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
ненулево салдо на общия платежен баланс (в межд.);
ненулево салдо на търговския баланс (в межд.);
неравновесен платежен баланс (в межд.);
неравновесен платежен баланс по основни операции (в межд.);
неравновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
неравновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.);
нетърговски баланс (в межд.);
неутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
неутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
неутрален баланс на текущите операции (в межд.);
неутрален общ платежен баланс (в межд.);
неутрален платежен баланс (в межд.);
неутрален търговски баланс (в межд.);
неутрални операции по платежния баланс (в межд.);
нулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
нулево салдо на общия платежен баланс (в межд.);
нулево салдо на платежния баланс (в межд.);
нулево салдо на търговския баланс (в межд.);
област на външното неравновесие при активен общ платежен баланс (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на външното неравновесие при пасивен общ платежен баланс (в
межд.);
общ платежен баланс (в межд.);
общ платежен баланс (в межд.);
операции по платежния баланс (в межд.);
основни операции по платежния баланс (в межд.);
основно уравнение на теорията за платежния баланс (в межд.);
отворен своден паричен баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден паричен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден предметен баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден предметен продуктов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден предметен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден предметно-паричен финансов баланс (в макр.) (вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен своден финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в
макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
отворен стойностен баланс на паричните продуктово-финансови междуелементни връзки (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
отворен стойностен баланс на паричните финансови междуелементни
връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
отворен стойностен баланс на предметните междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отворен стойностен баланс на предметните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктовофинансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отрицателен баланс на балансиращите операции (в межд.);
отрицателен баланс на капиталовите операции (в межд.);
отрицателен баланс на текущите операции (в межд.);
отрицателен общ платежен баланс (в межд.);
отрицателен платежен баланс (в межд.);
отрицателен търговски баланс (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.);
отрицателно салдо на платежния баланс (в межд.);
отрицателно салдо на търговския баланс (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по основни операции (в
межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по търговски операции (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------паричен механизъм за уравновесяване на платежния баланс (в межд.)
(вж. уравновесяване на платежния баланс чрез паричния механизъм (в
межд.));
паричен подход към платежния баланс (в межд.);
парична теория за платежния баланс (в межд.) (вж. паричен подход към
платежния баланс (в межд.).);
пасивна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивни операции по платежния баланс (в межд.);
пасивно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
пасивно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
пасивно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като отрицателно салдо на общия платежен баланс (в межд.));
пасивно салдо на платежния баланс (в межд.) (същото като отрицателно
салдо на платежния баланс (в межд.));
пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.);
пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.);
пасивно салдо на търговския баланс (в межд.) (същото като отрицателно
салдо на търговския баланс (в межд.));
платежен баланс (в межд.);
платежен баланс по основни операции (в межд.);
платежен баланс по текущи операции (в межд.);
платежен баланс по търговски операции (в межд.);
подход на еластичността за уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
подход на претегления бюджетен баланс (в макр.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------позитивно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции
(в межд.);
положителен баланс на балансиращите операции (в межд.);
положителен баланс на капиталовите операции (в межд.);
положителен баланс на текущите операции (в межд.);
положителен общ платежен баланс (в межд.);
положителен платежен баланс (в межд.);
положителен търговски баланс (в межд.);
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
положително салдо на общия платежен баланс (в межд.);
положително салдо на платежния баланс (в межд.);
положително салдо на търговския баланс (в межд.);
положително-неравновесен платежен баланс (в межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по основни операции (в
межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по търговски операции (в
межд.);
права на баланса на текущите операции (в межд.);
права на равновесието на общия платежен баланс (в межд.);
права на равновесието на платежния баланс в пространството на зависимостите между номиналния валутен курс и брутния вътрешен продукт (в
межд.);
приспособяване на платежния баланс (в межд.) (същото като уравновесяване на платежния баланс (в межд.));
първични операции по платежния баланс (в межд.) (същото като основни
операции по платежния баланс (в межд.));
равновесен платежен баланс (в межд.);
равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в межд.);
14

14

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.);
салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
салдо на общия платежен баланс (в межд.);
салдо на търговския баланс (в межд.);
своден паричен баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
своден паричен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
своден предметен баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
своден предметен продуктов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс
на междуелементните връзки (в макр.));
своден предметен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс
на междуелементните връзки (в макр.));
своден предметно-паричен финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.));
своден финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
сметка на платежния баланс (в межд.);
сметка на платежния баланс (в межд.);
статистическа грешка в платежния баланс (в межд.) (същото като
статистическо отклонение в платежния баланс (в межд.));
статистическо отклонение в платежния баланс (в межд.);
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.);
стойностен баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс
на междуотрасловите връзки (в икон.));
стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностен баланс на паричните продуково-финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на паричните финансови междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметните междуелементни връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметните продуково-финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
суфицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
суфицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.));
суфицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));
суфицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
суфицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
суфицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
суфицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфицит по търговския баланс (в межд.) (същото като положително салдо на търговския баланс (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.));
суфицитно салдо на баланса на капиталовите операции (същото като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
суфицитно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.));
суфицитно салдо на търговския баланс (в межд.) (същото като положително салдо на търговския баланс (в межд.));
текущ баланс (в межд.) (същото като баланс на текущите операции (в
межд.)); активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
текущ платежен баланс (в межд.);
текущо уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (същото като
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.));
теория на портфейлния баланс (в макр.);
трудов баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс на
междуотрасловите връзки (в икон.));
търговски баланс (в межд.);
управлявано уравновесяване на платежния баланс (в межд.) (същото като
индуцирано уравновесяване на платежния баланс (в межд.));
уравновесяване на платежния баланс (в межд.);
уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в межд.);
уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в межд.);
уравновесяване на платежния баланс чрез паричния механизъм (в межд.);
уравновесяване на текущия платежен баланс (в межд.);
фундаментално неравновесие на платежния баланс (в межд.);
характеризираща подсистема на платежния баланс (в межд.).
БАЛАНС НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ* (counterweight transactions
balance) (в межд.) (*) – подсистема на платежния баланс (в межд.), в която се
отразяват балансиращите операции по платежния баланс (в межд.). Състои
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се от баланса на краткосрочните капиталови операции (в межд.) и баланса на
операциите по официалните резерви (в межд.).
БАЛАНС НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (counterweight transactions
balance) (ки) – във:
активно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
активно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
антинеутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
баланс на балансиращите операции (в межд.);
дефицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.));
ненулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
неутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
отрицателен баланс на балансиращите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
пасивно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
положителен баланс на балансиращите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
суфицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.)).
БАЛАНС НА ВИДИМИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance visible transactions; visible
balance of trade) (в межд.) – същото като баланс на осезаемите операции (в
межд.).
БАЛАНС НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (balance
of payments on long-run capital account; balance of payments on long-run capital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------transactions; long-run capital transactions balance) (в межд.) – подсистема на капиталовия баланс (в межд.) [а чрез него и на платежния баланс (в межд.)],
която обхваща международните дългосрочни капиталови операции (в межд.).

БАЛАНС НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (balance
of payments on long-run capital account; balance of payments on long-run capital
transactions; long-run capital transactions balance) (ки) – във:
активна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
баланс на дългосрочните капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on
long-run capital account; balance of payments on long-run capital transactions; longrun capital transactions balance) (ки) – във:
активна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
баланс на дългосрочните капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА ЕДНОСТРАННИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of unilateral transactions) (в межд.) – подсистема на баланса на текущите операции (в межд.) [а
чрез него и на платежния баланс (в межд.)], която обхваща международните
едностранни операции на дадена страна. Състои се само от сметка "Едностранни преводи".
БАЛАНС НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ (economic connections balance) (ки) – във:
баланс на междуелементните икономически връзки.
БАЛАНС НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on
capital account; balance of payments on capital transactions) (в межд.), капиталов
баланс (в межд.), капиталова сметка (в межд.), – подсистема на платежния
баланс (в межд.), която обхваща международните капиталови операции (в
межд.) на дадена страна. Състои се от баланс на дългосрочните капиталови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операции (в межд.) и баланс на краткосрочните капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (acapital account balance) (ки)
– във:
активна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
активно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
антинеутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
баланс на дългосрочните капиталови операции (в межд.);
баланс на капиталовите операции (в межд.);
баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
дефицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
крива на нетния отлив на капитал по баланса на капиталовите операции
в реално изражение (в межд.);
крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса
на капиталовите операции (в межд.);
крива на нетното предлагане на капитал по баланса на капиталовите
операции по отношение на номиналния лихвен процент (в межд.);
крива на нетното търсене на валута по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като крива на нетното търсене на капитал по баланса
на капиталовите операции (в межд.));
крива на нетното търсене на капитал по баланса на капиталовите операции (в межд.);
крива на общото търсене на валута по балансите на текущите и капиталовите операции (в межд.);
ненулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
нетен отлив на капитал по баланса на капиталовите операции в реално
изражение (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нетно предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции (в межд.);
неутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
отрицателен баланс на капиталовите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
положителен баланс на капиталовите операции (в межд.);
салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
суфицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на капиталовите операции (същото като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.)).
БАЛАНС НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (balance
of payments on short-run capital account; balance of payments on short-run capital
transactions; short-run capital transactions balance) (в межд.) – подсистема на капиталовия баланс (в межд.) [а чрез него и на платежния баланс (в межд.)],
която обхваща международните краткосрочни капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА КРАТКОСРОЧНИТЕ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (balance-of-payments short-run capital transactions) (ки) – във:
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance-of-payments shortrun transactions) (ки) – във:
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.).
БАЛАНС НА МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ* (interelement connections
balance) (в макр.) (*) – равенство между съвкупното икономическо въздейтвие, което поотделно всеки икономически елемент на някаква равновесна макроикономическа система (както и макроикономическата система като цяло)
получава във вид на икономически кванти отвън от други системи (които са
външни икономически единици) и отвътре от собствените си елементи (които
са вътрешни икономически единици), от една страна, и съвкупното икономическо въздейтвие, което поотделно всеки неин икономически елемент (както и системата като цяло) оказва във вид на икономически кванти навън към
други системи и навътре към собствените си елементи, от друга страна, като
всичко това е представено във вид на шахматна таблица, съставена от групирани в квадранти (в подсистеми или масиви) междуелементни макроикономически кванти* (interelement macroeconomic guanta), преминаващи от всеки
към всеки елемент. Междуелементните макроикономически кванти са дискретни носители на междуелементните макроикономически връзки*
(interelement macroeconomic connections) (вж. икономическа връзка) [на междуелементните макпроикономически ингредиенти* (input interelement macroeconomic indredients)] и са израз на междуелементните макроикономически въздействия* (interelement macroeconomic impacts). Така че съвкупните
икономически макровъздействия са суми от съответните междуелементни
макроикономически въздействия (от съответните междуелементни макроикономически връзки или кванти) в границите на икономическите подсистеми на
равновесната макроикономическа система.
В пазарната икономика междуелементните макроикономически кванти се
раздвояват и имат двойна определеност според посоката на движение на съответните междуелементни макроикономически ингредиенти. Всеки междуелементен квант едновременно е (1) стоков междуелементен макроикономически квант* (commodity interelement macroeconomic guantum) (когато междуелементният ингредиент е стока и се движи в посока от продавача към купувача на стоката), наречен още предметен междуелементен макроикономически квант* (objective interelement macroeconomic guantum), т.ч. продуктов, трудов, виртуален и т.н., и (2) паричен междуелементен макроикономически
квант* (monetary interelement macroeconomic guantum) (когато междуелемент22

22

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният ингредиент е паричен еквивалент на тази стока и се движи в обратна посока от купувача към продавача на стоката).
Основното разграничение между квадрантите (подсистемите) на баланса
на междуелементните връзки (в макр.) е според това, дали те са съставени (1)
от вътрешносистемни междуелементни макроикономически връзки*
(internal-systemic interelement macroeconomic connections) [от вътрешносистемни междуелементни макроикономически кванти* (internal-systemic
interelement macroeconomic guanta)] (между елементите вътре в някаква дефинирана система, която според някакъв избран критерий може да бъде както
системата на междуелементните връзки като цяло, така и някоя нейна подсистема) или (2) от външносистемни междуелементни макроикономически
връзки* (external-systemic interelement macroeconomic connections) [от външносистемни междуелементни макроикономически кванти* (external-systemic
interelement macroeconomic guanta)] (между вътрешносистемните елементи, от
една страна, и външните, т.е. другите системи, от друга страна), в т.ч. (а)
входни междуелементни макроикономически връзки* (input interelement
macroeconomic connections) [входни междуелементни макроикономически
кванти* (input interelement macroeconomic guanta)] (изразяващи входните макроикономически въздействия от външните системи към вътрешносистемните
елементи) и (б) изходни междуелементни макроикономически връзки*
(output interelement macroeconomic connections) [изходни междуелементни
макроикономически кванти* (output interelement macroeconomic guanta)] (изразяващи изходните макроикономически въздействия вътрешносистемните
елементи към външните системи).
Значима разновидност на баланса на междуелементните връзки (в макр.) е
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. и баланс на
междуелементните икономически връзки.
БАЛАНС НА МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ (balance of the interelement connections) (ки) – във:
баланс на междуелементните връзки (в макр.);
затворен стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНС НА МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ*
(interelement economic connections balance), междуелементен икономически
баланс, (*) – равенство между съвкупното икономическо въздейтвие, което
поотделно всеки икономически елемент на някаква равновесна икономическа
система (както и системата като цяло) получава във вид на икономически
кванти отвън от други системи (които са външни икономически единици) и отвътре от собствените си елементи (които са вътрешни икономически единици),
от една страна, и съвкупното икономическо въздейтвие, което поотделно
всеки неин икономически елемент (както и системата като цяло) оказва във
вид на икономически кванти навън към други системи и навътре към собствените си елементи, от друга страна, като всичко това е представено във вид на
шахматна таблица, съставена от групирани в квадранти (в подсистеми или масиви) междуелементни икономически кванти* (interelement economic
guanta), преминаващи от всеки към всеки елемент. Междуелементните кванти
са дискретни носители на междуелементните икономически връзки*
(interelement economic connections) (вж. икономическа връзка) [на междуелементните икономически ингредиенти* (input interelement economic indredients)] и са израз на междуелементните икономически въздействия* (interelement economic impacts). Така че съвкупните икономически въздействия са
суми от съответните междуелементни икономически въздействия (от съответните междуелементни икономически връзки или кванти) в границите на икономическите подсистеми на равновесната икономическа система.
В пазарната икономика междуелементните кванти се раздвояват и имат
двойна определеност според посоката на движение на съответните междуелементни ингредиенти. Всеки междуелементен квант едновременно е (1) стоков
междуелементен икономически квант* (commodity interelement economic
guantum) (когато междуелементният ингредиент е стока и се движи в посока от
продавача към купувача на стоката), наречен още предметен междуелементен икономически квант* (objective interelement economic guantum), т.ч. продуктов, трудов, виртуален и т.н., и (2) паричен междуелементен икономически квант* (monetary interelement economic guantum) (когато междуелементният ингредиент е паричен еквивалент на тази стока и се движи в обратна посока от купувача към продавача на стоката).
Основното разграничение между квадрантите (подсистемите) на баланса
на междуелементните връзки е според това, дали те са съставени (1) от вътрешносистемни междуелементни икономически връзки* (internal-systemic
interelement economic connections) [от вътрешносистемни междуелементни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически кванти* (internal-systemic interelement economic guanta)] (между елементите вътре в някаква дефинирана система, която според някакъв избран критерий може да бъде както системата на междуелементните връзки като
цяло, така и някоя нейна подсистема) или (2) от външносистемни междуелементни икономически връзки* (external-systemic interelement economic
connections) [от външносистемни междуелементни икономически кванти*
(external-systemic interelement economic guanta)] (между вътрешносистемните
елементи, от една страна, и външните, т.е. другите системи, от друга страна), в
т.ч. (а) входни междуелементни икономически връзки* (input interelement
economic connections) [входни междуелементни икономически кванти*
(input interelement economic guanta)] (изразяващи входните икономически въздействия от външните системи към вътрешносистемните елементи) и (б) изходни междуелементни икономически връзки* (output interelement economic
connections) [изходни междуелементни икономически кванти* (output
interelement economic guanta)] (изразяващи изходните икономически въздействия вътрешносистемните елементи към външните системи).
В зависимост от субстанциалната и възпроизводствената природа на икономическите ингредиенти се разграничават продуктови междуелементни
икономически връзки* (product interelement economic connections) [респ. продуктови междуелементни икономически кванти* (product interelement economic quanta)], трудови междуелементни икономически връзки* (labour
interelement economic connections) [респ. трудови междуелементни икономически кванти* (labour interelement economic quanta)], парични междуелементни икономически връзки* (monetary interelement economic connections)
[респ. парични междуелементни икономически кванти* (monetary
interelement economic quanta)], виртуални междуелементни икономически
връзки* (virtual interelement economic connections) [респ. виртуални междуелементни икономически кванти* (virtual interelement economic quanta)], финансови междуелементни икономически връзки* (financial interelement
economic connections) [респ. финансови междуелементни икономически
кванти* (financial interelement economic quanta)], ценностни междуелементни икономически връзки* (worth interelement economic connections) [респ.
ценностни междуелементни икономически кванти* (worth interelement
economic quanta)], полезностни междуелементни икономически връзки*
(utility interelement economic connections) [респ. полезностни междуелементни икономически кванти* (utility interelement economic quanta)], стойностни
междуелементни икономически връзки* (value interelement economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------connections) [респ. стойностни междуелементни икономически кванти*
(value interelement economic quanta)] и т.н. Това поражда различни разновидности на баланса на междуелементните връзки – на продуктовите, на трудовите, на паричните, на виртуалните, на финансовите, на ценностните, на полезностните, на стойностните и т.н. междуелементни икономически връзки.
Според ингредиентнната общностна икономическа обхватност на икономическата система се разграничават отделни (в т.ч. индивидуални, фирмени, отраслови), секторни, обществени и т.н. баланси на междуелементните икономически връзки. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически, мезоикономически и макроикономически баланси на междуелементните икономически връзки. Към тях могат да се приложат
и други класификации.
Сред важните комбинации от горните разновидности се открояват балансът на междуотрасловите връзки (в т.ч. и стойностният баланс на междуотрасловите връзки) и стойностният баланс на междуелементните връзки
(в макр.), който е стойностен баланс на междуотрасловите връзки на макроикономическо равнище с детайлно разработени квадранти [от първи до четвърти квадрант (при затворена икономика, без включени външноикономически
връзки) или от първи да девети квадрант (при отворена икономика, с включени
външноикономически връзки)] (определението “стойностен” тук е условно, но
общовъзприето; по-точното му наименование е баланс на междуотрасловите връзки в парично изражение, респ. баланс на междуелементните връзки в парично изражение). Всички те са частни случаи на по-общото понятие
за баланс на междуелементните връзки. Стойностният баланс на междуелементните връзки (в макр.) се определя още като своден продуктовофинансов баланс (в макр.). Сводният продуктово-финансов баланс (в макр.) е
икономическо обединение на две основни свои подсистеми – сводният продуктов баланс (в макр.) и сводният финансов баланс (в макр.).

БАЛАНС НА МЕЖДУОТРАСЛОВИТЕ ВРЪЗКИ (interbransh balance; inputoutput model) (в икон.), междуотраслов баланс (в икон.), – шахматна таблица,
съставките на която са квантите (количествата) от икономически продукти (т.е.
продуктовите кванти като носители на икономически връзки; вж. икономически квант), които всеки отрасъл на икономическото производство (респ. и
подотрасъл) в националната икономика на дадена страна (т.е. в националното
народно стопанство) купува (доставя) от всеки друг негов отрасъл, при което
има равенство между произведения (предложен и продаден) и употребения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(търсения и купен) продукт както за всеки отрасъл поотделно, така и за националната икономика като цяло. Едновременно с това показва движещите се в
обратно направление парични кванти между народностопанските отрасли.
Обхваща производството и потреблението по отрасли на агрегатния съвкупен
обществен икономически продукт* (обикновено наричан само съвкупен
обществен продукт) (вж. икономически продукт), както и производството,
разпределението, преразпределението и крайното използване на националния
доход [вж. национален доход (в макр.)]. Комплексно изразява формирането на
разходите в отраслите, произвеждащи продукти, и разпределението на последните по потребители. Показва продуктовопазарното равновесие за всеки
отрасъл поотделно и в макроикономически мащаб като цяло. Балансът на
междуотрасловите връзки е частен случай на по-общото понятие за баланс на
междуелементните връзки.
Идеята и принципните методологически положения за създаването на баланса на междуотрасловите връзки се зараждат в СССР при съставянето на
първия баланс на народното стопанство за 1923–1924 г. Изходни предпоставки
за математическото описание на системата от междуотраслови връзки (без да
се използва този термин) се съдържат още в трудовете на швейцарския икономист и основател на математическата школа в субективната политическа
икономия Леон Валрас през 70-те години на ХIХ-я век (вж. класически модел
на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие). Разгърнат
математически модел на баланса на междуотрасловите връзки с използване
методите на линейната алгебра за първи път е разработен от американския
икономист Василий Леонтиев при 50-те години на ХХ-я век (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев). Той се основава върху прилагането на създадения от В. Леонтиев метод “разход – производство” (същото като междуотраслов метод на В. Леонтиев) и обхваща зависимостите между отраслите
на материалното производство. Интензивно развитие и усъвършенстване на
междуотрасловия метод в СССР започва през втората половина на 50-те години на ХХ-я век заедно със съставянето на разгърната система от баланси на
междуотрасловите връзки. Първият баланс на междуотрасловите връзки в България е съставен за 1960 г.
Междуотрасловият баланс може да се съставя в стойностно (има се предвид в парично) изражение [известен като стойностен баланс на междуотрасловите връзки (value interbransh balance) (в икон.)], в трудово изражение [известен като трудов баланс на междуотрасловите връзки (labour interbransh
balance) (в икон.)], както и да бъде разбит в натурално (физическо) изражение

27

27

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[известен като междупродуктов баланс на междуотрасловите връзки (product interbransh balance; interproduct balance) (в икон.)]. Междупродуктовият баланс не е същински междуотраслов баланс, защото разбивката на народното
стопанство при него не е по отрасли, а по видове икономически продукти, но
пък методът на изграждането му е същият, както е и при междуотрасловият
баланс изобщо. Може да се състави и като междуфирмен баланс на междуотрасловите връзки (product interfirm balance) (в икон.), който също не е същински междуотраслов баланс. Ако не е посочено друго, под баланс на междуотрасловите връзки обикновено се подразбира стойностният баланс на междуотрасловите връзки. Стойностният баланс на междуотрасловите връзки в
неговия изходен вариант (т.е. без външноикономическите връзки при затворена икономика) съдържа четири таблици (квадранти) (табл. 1).
Табл. 1. Квадранти на стойностния баланс на междуотрасловите връзки
Отрасли потребители на
продукта

Участници изразходващи доходи

Отрасли производители
на продукта

Първи квадрант – промеждутъчен продукт и
междинен продукт

Втори квадрант – краен
продукт и крайно потребление

Участници получатели
на доходи

Трети квадрант – чист
продукт и първично разпределение на националния
доход

Четвърти квадрант –
преразпределение на националния доход

При изходния вариант на стойностния баланс на междуотрасловите връзки [отнасящ се само до условията на простото възпроизводство (вж. теория
на К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт)] в хоризонтална
посока съставките, включени в първия и във втория квадрант, отразяват разпределението на произведения от отделните отрасли икономически продукт по
различни участници във възпроизводствения процес (в т.ч. и отрасли), а включените в третия и в четвъртия квадрант отразяват формирането на паричните
приходи на тези участници (в т.ч. и отрасли), които те получават от първичното разпределение и преразпределението на националния доход. Във вертикална посока елементите, включени в първия и в третия квадрант, отразяват
стойностната структура на агрегатния съвкупен обществен икономически про28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт по отрасли, а включените във втория и в четвартия квадрант отразяват
насочените за крайно използване и за преразпределение парични разходи на
различните участници във възпроизводствения процес. По такъв начин първият квадрант обхваща промеждутъчния икономически продукт (intermediate
economic product) [вж. промеждутъчен продукт (в макр.)] и междинния икономически продукт* (intersticial economic product) [вж. междинен продукт (в
макр.)] и тяхното производително потребление, вторият – крайния икономически продукт (final economic product) [вж. краен продукт (в макр.)] и неговото потребление, третият – чистият икономически продукт (net economic
product) и първичното разпределение на националния доход [вж. чист продукт (в макр.)], и четвъртият – преразпределението на националния доход.
Стойностният баланс на междуотрасловите връзки математически се моделира в две основни системи от линейни уравнения, които служат за изследване и управление на общественото производсгво, разглеждано като съвкупност от взаимосвързани отрасли (като всички икономически величини в тях
са представени в парични единици). Първата система е изградена от уравненията на разпределението на съвкупния обществен продукт
m

X i = ∑ X ik + Yi , i = 1, 2, ..., m,
k =1

което е същото като
m

X i = ∑ aik X k + Yi , i = 1, 2, ..., m,
k =1

или във векторно-матрична форма
AX + Y = X,

където:
Xi е годишният обем на производството на икономическия продукт [на
отрасловия пълен икономически продукт (branch full economic product)] на iтия отрасъл (i = 1, 2, ..., m);
Xik = aikXk – количеството на икономическия продукт [междуотрасловият икономически квант (interbranch economic connection), неточно наричан
междуотраслов икономически поток (interbranch economic flow)], произведен в i-тия отрасъл и производително изразходван за производството на продукта в k-тия отрасъл (i, k = 1, 2, ..., m);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------aik – междуотрасловият технически икономически коефициент
(interbranch technological economic coefficients), който показва количеството
икономически продукт, произведен в i-тия отрасъл, който се изразходва за
производството на една парична единица икономически продукт в k-тия отрасъл (i, k = 1, 2,..., m);
m

∑ X ik

– промеждутъчният икономически продукт на i-тия отрасъл като

k =1

сума от междуотрасловите икономически връзки, произхождащи от този отрасъл (i = 1, 2, ..., m);
Yi – количеството на икономическия продукт, произведен в i-тия отрасъл
(i = 1, 2, ..., m), който се насочва за потребление извън сферата на производството (извън обхванатите от модела отрасли) и представлява крайният икономически продукт (final economic product) на i-тия отрасъл, както и крайното
икономическо потребление (final economic cosumption) на продукт, създаден
от този отрасъл;
A – квадратната матрица на междуотрасловите технически икономически коефициенти (interbranch technological economic coefficients matrix) aik
(вж. икономическа матрица);
X – векторът на отрасловите пълни икономически продукти (branch
full economic products vector) Xi (вж. икономически вектор);
Y – векторът на отрасловите крайни икономически продукти (branch
final economic products vector) Yi.
При това сумите на разглежданите величини представляват още:
m

∑ Xi

– пълният икономически продукт в народностопански мащаб (агре-

i =1

гатният съвкупен обществен икономически продукт);
m m

∑ ∑ X ik

– промеждутъчния икономически продукт в народностопански

i =1 k =1

мащаб;
m

∑ Yi

– крайният икономически продукт (или още крайното продуктово

i =1

търсене) в народностопански мащаб.
Решението на първата система
( E − A) −1 Y = X
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показва връзката между отрасловата структура на крайния икономически продукт и отрасловата структура на агрегатния съвкупен обществен икономически
продукт, която се задава от оператора на икономическата система
B = ( E − A) −1. Елементите bik на квадратната инверсна матрица ( E − A) −1 са
междуотрасловите коефициенти на пълните икономически разходи
(interbranch coefficients of the full costs). Всеки коефициент bik (i, k = 1, 2,..., m)
показва колко парични единици продукт, произведен в отрасъл i (i = 1, 2, ..., m),
се изразходва пълно (с отчитане на междуотрасловите връзки) в националната
икономика за производството на една парична единица в отрасъл k (k = 1, 2, ...,
m) (като се вземе под внимание неговото производително потребление и в останалите отрасли, които от своя страна доставят продукт за производително
потребление в отрасъл k). Така че B = ( E − A) −1 е матрицата на междуотрасловите коефициенти на пълните икономически разходи (interbranch
coefficients matrix of the full costs).
Втората система е изградена от уравненията на стойностния състав (на
разходите за производството) на съвкупния обществен продукт по отрасли:
m

X k = ∑ X ik + Vk + M k , k = 1, 2, ..., m,
i =1

което е същото като
m

X k = ∑ aik X k + Vk + M k , k = 1, 2, ..., m,
i =1

или във векторно-матрична форма
A′X + V + M = X ,

където: Vk е паричният израз на стойността необходимия икономически продукт в отрасъл k (k = 1, 2, ..., m); V – векторът, съставен от елементите Vk; Mk е
паричният израз на стойността принадения икономически продукт в същия отрасъл; M – векторът, съставен от елементите Mk; A′ – транспонираната матрица (вж. матрица) на матрицата A.
Решението на втората система
( E − A′) −1 (V + M ) = X

показва връзката между отрасловата структура на националния доход и отрасловата структура на агрегатния съвкупен обществен икономически продукт,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която се задава от икономическия оператор B′ = ( E − A′) −1 . Уравненията и на
двете системи се разработват и във формата на динамични икономически модели (вж. модел на икономическа динамика), описващи развитието на националната икономика за отделен период под формата на динамичен баланс на
междуотрасловите връзки (dynsmic intersectoral balance).
Стойностен баланс на междуотрасловите връзки на макроикономическо
равнище с детайлно разработени квадранти [от първи до четвърти квадрант
(при затворена икономика, без включени външноикономически връзки) или от
първи да девети квадрант (при отворена икономика, с включени външноикономически връзки)] се определя като стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.), който е същото като своден продуктово-финансов баланс (в макр.) (обикновено наричан своден материално-финансов баланс).
Сводният продуктово-финансов баланс (в макр.) е икономическо обединение
на две основни свои подсистеми – сводният продуктов баланс (в макр.) и
сводният финансов баланс (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
Изследванията, извършвани с помощта на междуотрасловия баланс, откриват широки възможности пред различните области на икономическата наука
и практика, като позволяват са се премине от общата характиристика на икономическите проблеми към конкретен количествен анализ на икономическите
процеси. Върху основата на баланса на междуотрасловите връзки се изучават
по-задълбочено закономерностите на икономическото възпроизводство, зависимостите между произведения и използвания национален доход, въздействието, което първичното разпределение и преразпределението на националния
доход и неговото използване за натрупване и потребление оказват върху темповете на икономическия растеж, ценообразуването и формирането на пълните икономически разходи (в т.ч. и на пълните разходи на труд). Междуотрасловият метод разкрива значителни възможности за научно изледване и управление на техническия прогрес с помощта на обобщаващи характеристики за
трудоемкостта и материалоемекостта (в т.ч. и за металоемкостта и енергоемкостта) на продуктите, както и за специализацията и кооперирането на производството.
БАЛАНС НА МЕЖДУОТРАСЛОВИТЕ ВРЪЗКИ (intersectoral balance) (ки)
– във:
баланс на междуотрасловите връзки (в икон.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамичен баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс
на междуотрасловите връзки (в икон.));
междупродуктов баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж.
баланс на междуотрасловите връзки (в икон.));
стойностен баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс
на междуотрасловите връзки (в икон.));
трудов баланс на междуотрасловите връзки (в икон.) (вж. баланс на
междуотрасловите връзки (в икон.)).
БАЛАНС НА НЕВИДИМИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance invisible transactions;
invisible balance of trade) (в межд.) – същото като нетърговски баланс (в
межд.).
БАЛАНС НА НЕОСЕЗАЕМИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance invisible transactions;
invisible balance of trade) (в межд.) – същото като нетърговски баланс (в
межд.).
БАЛАНС НА НЕТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ (non-merchandise balance
transactions) (в межд.) – същото като нетърговски баланс (в межд.).
БАЛАНС НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ (balance of
payments on official reserves transactions; balance of payments on reserve currency
transactions; official settlements balance) (в межд.) – подсистема на платежния
баланс (в межд.) на дадена страна, която (подсистема) обхваща международните операции по официалните резерви (в межд.) [вж. официални валутни
резерви (в межд.)].
БАЛАНС НА ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ (official
settlements balance) (ки) – във:
баланса на операциите по официалните резерви (в межд.);
крива на общото предлагане на валута по баланса на текущите операции
и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.).
БАЛАНС НА ОСЕЗАЕМИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance visible transactions; visible balance of trade) (в межд.), баланс на видимите операции (в межд.), –
представлява търговския баланс (в межд.) на страната като подсистема на
баланса на текущите операции (в межд.) [а чрез него и на платежния баланс
(в межд.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНС НА ОСНОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ* (basic transactions balance) (в
межд.) – същото като общ платежен баланс (в межд.).
БАЛАНС НА ОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ (balance of payments on official
reserves) (ки) – във:
баланс на операциите по официалните резерви (в межд.).
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of
the monetary interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в
макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в
макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на паричните междуелементни връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the monetary product-financial interelement
connections) (ки) – във:
стойностен баланс на паричните продуково-финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.)).
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ
ВРЪЗКИ (balance of the monetary product interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
отворен стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
стойностен баланс на паричните продуктови междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the monetary product-financial interelement
connections) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворен стойностен баланс на паричните продуктово-финансови
междуелементни връзки (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на паричните продуктово-финансови междуелементни връзки (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.)).
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ
ВРЪЗКИ (balance of the monetary financial interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
отворен стойностен баланс на паричните финансови междуелементни
връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.));
стойностен баланс на паричните финансови междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance
of the objective interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметните междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните междуелементни връзки
(в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметните междуелементни връзки (в макр.)
(вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОДУКТОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ
ВРЪЗКИ (balance of the objective product interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
стойностен баланс на предметните продуктови междуелементни
връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the objective product-financial interelement
connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметните продуково-финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНИТЕ ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ
ВРЪЗКИ (balance of the objective financial interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
отворен стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.));
стойностен баланс на предметните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the objective-monetary product interelement
connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните продуктови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ ПРОДУКТОВО-ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the objective-monetary product-financial interelement connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктовофинансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните продуктовофинансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните продуктово-финансови
междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.)).
БАЛАНС НА ПРЕДМЕТНО-ПАРИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ МЕЖДУЕЛЕМЕНТНИ ВРЪЗКИ (balance of the objective-monetary financial interelement
connections) (ки) – във:
затворен стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
отворен стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.));
стойностен баланс на предметно-паричните финансови междуелементни връзки (в макр.) (вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.)).
БАЛАНС НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ (balance of goods and services) (по-популярно – баланс на стоките и услугите) (в межд.) – подсистема
на баланса на текущите операции (в межд.) [а чрез него и на платежния баланс (в межд.)], обединяващ търговския баланс (в межд.) и баланса на услугите (в межд.).
БАЛАНС НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on current
account; balance of payments on current transactions) (в межд.), текущ баланс (в
межд.), текуща сметка (в межд.), – подсистема на платежния баланс (в
межд.), която обхваща международните текущи операции (в межд.) на дадена
страна. Състои се от търговски баланс (в межд.), баланс на услугите (в
межд.) и баланс на едностранните операции (в межд.). Състои се още от ба37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ланса на продукцията и услугите (в межд.) и баланса на едностранните операции (в межд.).
БАЛАНС НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on current
transactions) (ки) – във:
активно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
антинеутрален баланс на текущите операции (в межд.);
баланс на текущите операции (в межд.);
дефицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
крива на общото предлагане на валута по баланса на текущите операции
и баланса на операциите по официалните резерви (в межд.);
крива на общото търсене на валута по балансите на текущите и капиталовите операции (в межд.);
крива на предлагането на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
крива на търсенето на валута по баланса на текущите операции (в
межд.);
ненулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
неутрален баланс на текущите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
отрицателен баланс на текущите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
пасивно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
положителен баланс на текущите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
права на баланса на текущите операции (в межд.);
права на баланса на текущите операции (в межд.);
салдо на баланса на текущите операции (в межд.);
суфицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфицитно салдо на баланса на текущите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.)).
БАЛАНС НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ (merchandise balance of trade
transactions) (в межд.) – същото като търговски баланс (в межд.).
БАЛАНС НА УСЛУГИТЕ (balance of services) (в межд.) – подсистема на баланса на текущите операции (в межд.) [а чрез него и на платежния баланс (в
межд.)], която обхваща международните операции (сметките) по транспорта,
туризма, доходите от инвестиции и други услуги на дадена страна. Като цяло
отразява трансакциите по продажбата на основни производствени фактори.
БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (balance in basic transactions) (ки) –
във:
активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.);
дефицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
негативно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по основни операции (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по основни операции (в
межд.);
пасивно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.);
платежен баланс по основни операции (в межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в
межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по основни операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по основни операции (в межд.);
суфицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
уравновесяване на платежния баланс по основни операции (в межд.).
БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ И ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (balance in current
and basic transactions) (ки) – във:
активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
дефицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негативно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
пасивно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.);
платежен баланс по текущи операции (в межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в
межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по текущи операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по текущи и по основни операции (в межд.);
равновесен платежен баланс по текущи операции (в межд.);
суфицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.));
уравновесяване на платежния баланс по текущи операции (в межд.).
БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (balance in
trade and basic transactions) (ки) – във:
неравновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по основни операции (в
межд.).
БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ И ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (balance in trade
and current transactions) (ки) – във:
неравновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски и по текущи операции (в
межд.).
БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ (balance in trade transaction) (ки) –
във:
активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.);
дефицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негативно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в
межд.);
неравновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.);
отрицателно-неравновесен платежен баланс по търговски операции (в
межд.);
пасивно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.);
платежен баланс по търговски операции (в межд.);
позитивно уравновесяване на платежния баланс по търговски операции
(в межд.);
положително-неравновесен платежен баланс по търговски операции (в
межд.);
равновесен платежен баланс по търговски операции (в межд.);
суфицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));
уравновесяване на платежния баланс по търговски операции (в межд.).
БАЛАНСИРАН БАЛАНС (balanced balance) (ки) – във:
балансиран платежен баланс (в межд.).
БАЛАНСИРАН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (balanced two-product economic growth) (ки) – във:
двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.);
линия на балансирания двупродуктов икономически растеж (в микр.)
(вж. отрицателен екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.)).
БАЛАНСИРАН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на икономическия
растеж bi = 0,5y, който е общо понятие за балансиран фитензитет на икономическия растеж и балансиран котензитет на икономическия растеж. Той
(а) е абсолютно изразено участие fi = 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие co =
0,5y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на растежа в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове)
се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа.
41

41

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субпреобладващия битензитет на икономическия
растеж, субцялостния битензитет на икономическия растеж, субхипергенния битензитет на икономическия растеж, непреобладаващия битензитет
на икономическия растеж и утвърдения битензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания битензитет и темпа на растежа е баласираната битензивност на икономическия растеж BI = 0,5.
Форми на проявление на баласирания битензитет (вж. икономическа форма) са балансираният хомеотензитет на икономическия растеж, балансираният екстратензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на балансирания битензитет са още балансираният битензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced bitensivity of the product economic growth), балансираният битензитет на
факторовия икономически растеж* (balanced bitensivity of the factor
economic growth), балансираният битензитет на полезностния икономически растеж* (balanced bitensivity of the utility economic growth), балансираният битензитет на стойностния икономически растеж* (balanced bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен битензитет на икономическия растеж* (balanced constant bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран постоянен фитензитет и балансиран постоянен котензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив битензитет на
икономическия растеж* (balanced variable bitensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за балансиран променлив фитензитет и балансиран
променлив котензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable bitensivity of the economic
growth) и балансиран невремево-променлив битензитет на икономическия
растеж* (balanced non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на балансирания променлив битензитет са (а) балансираният
покачващ се битензитет на икономическия растеж* (balanced raising bitensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран покачващ се фитензитет и балансиран покачващ се котензитет на растежа), което е балансирано битензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ
битензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding bitensivity of the
economic growth) (общо понятие за балансиран спадащ фитензитет и балансиран спадащ котензитет на растежа), което е балансирано суббитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се битензитет образуват понятието за балансиран неспадащ битензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е балансирано несуббитензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubbitensivition of the economic growth)], а
балансираният постоянен и балансираният спадащ битензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (balanced unraising bitensivity of the economic growth) [което е балансирано небитензивиране на икономическия растеж* (balanced unbitensivition
of the economic growth)].
БАЛАНСИРАН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж k = 0,5y, който е общо понятие за балансиран интертензитет на икономическия растеж и балансиран екстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие m = 0,5y на някакъв
вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие n = 0,5y на
някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на външения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия битертензитет на икономическия растеж, субцялостния битертензитет на икономическия растеж, субхипергенния битертензитет на икономическия рас43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, непреобладаващия битертензитет на икономическия растеж и утвърдения битертензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания битертензитет и темпа на растежа е баласираната битертензивност на
икономическия растеж K = 0,5.
Разновидности на балансирания битертензитет са балансираният битертензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced bitertensivity of the product economic growth), балансираният битертензитет на факторовия икономически растеж* (balanced bitertensivity of the factor economic
growth), балансираният битертензитет на полезностния икономически
растеж* (balanced bitertensivity of the utility economic growth), балансираният
битертензитет на стойностния икономически растеж* (balanced bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен битертензитет на икономическия растеж* (balanced constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран постоянен интертензитет и балансиран постоянен екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив битертензитет на икономическия растеж* (balanced variable bitertensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за балансиран променлив интертензитет и балансиран променлив екстертензитет на растежа и е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времевопроменлив битертензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable bitertensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив битертензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable bitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив битертензитет са (а) балансираният покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (balanced raising bitertensivity of
the economic growth) (общо понятие за балансиран покачващ се интертензитет
и балансиран покачващ се екстертензитет на растежа), което е балансирано
битертензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ
битертензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран спадащ интертензитет
и балансиран спадащ екстертензитет на растежа), което е балансирано суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният
постоянен и балансираният покачващ се битертензитет образуват понятието за
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансиран неспадащ битертензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е балансирано
несуббитертензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubbitertensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният
спадащ битертензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (balanced unraising bitertensivity of
the economic growth) [което е балансирано небитертензивиране на икономическия растеж* (balanced unbitertensivition of the economic growth)].
БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ (balanced budget) (в макр.) – държавен бюджет
(в макр.), при който има равенство между пълните приходи и пълните разходи,
т.е. има установен бюджетен баланс (в макр.). При нормални обстоятелства
бюджетът е винаги балансиран. Балансираният бюджет (в макр.) обаче може
да бъде (1) както равновесен бюджет (в макр.) [при него едновременно няма
бюджетен дефицит (в макр.) и няма бюджетен суфицит (в макр.)], (2) така и
неравновесен бюджет (в макр.) [при него или има бюджетен дефицит, или има
бюджетен суфицит]. Твърдението на някои български депутати, министри и
правителствени чиновници, че балансираният бюджет е бюджет без дефицит
издава крайна икономическа некомпетентност.
БАЛАНСИРАН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж e, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие e = 0,5y на някакъв екстензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва балансирания екстензитет до темпа на растежа y, е балансираният екстратензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано
чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия екстензитет на икономическия растеж, субцялостния екстензитет на икономическия растеж, субхипергенния екстензитет на икономичес45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж, непреобладаващия екстензитет на икономическия растеж и
утвърдения екстензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания екстензитет и темпа на растежа е баласираната екстензивност на
икономическия растеж E = 0,5.
Разновидности на балансирания екстензитет са балансираният екстензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced extensivity of the
product economic growth), балансираният екстензитет на факторовия икономически растеж* (balanced extensivity of the factor economic growth), балансираният екстензитет на полезностния икономически растеж* (balanced extensivity of the utility economic growth), балансираният екстензитет
на стойностния икономически растеж* (balanced extensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен екстензитет на икономическия растеж* (balanced constant extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и балансиран променлив екстензитет на икономическия растеж* (balanced variable extensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времевопроменлив екстензитет на икономическия растеж* (balanced temporallyvariable extensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив
екстензитет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable
extensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив
екстензитет са (а) балансираният покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (balanced raising extensivity of the economic growth), което е
балансирано екстензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният
спадащ екстензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding extensivity of the economic growth), което е балансирано субекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се екстензитет образуват понятието за балансиран неспадащ
екстензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding extensivity of
the economic growth) [което е балансирано несубекстензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubextensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ екстензитет образуват понятието
за балансиран непокачващ се екстензитет на икономическия растеж*
(balanced unraising extensivity of the economic growth) [което е балансирано не46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивиране на икономическия растеж* (balanced unextensivition of the
economic growth)].
БАЛАНСИРАН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж n, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие n = 0,5y на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който
допълва балансирания екстертензитет до темпа на растежа y, е балансираният
интертензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия екстертензитет на икономическия растеж, субцялостния екстертензитет на икономическия растеж, субхипергенния екстертензитет на
икономическия растеж, непреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж и утвърдения екстертензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания екстертензитет и темпа на растежа е баласираната
екстертензивност на икономическия растеж N = 0,5.
Разновидности на балансирания екстертензитет са балансираният екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced extertensivity of the product economic growth), балансираният екстертензитет на
факторовия икономически растеж* (balanced extertensivity of the factor
economic growth), балансираният екстертензитет на полезностния икономически растеж* (balanced extertensivity of the utility economic growth), балансираният екстертензитет на стойностния икономически растеж*
(balanced extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (balanced constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономи47

47

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж) и балансиран променлив екстертензитет на икономическия растеж* (balanced variable extertensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable extertensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив екстертензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable extertensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив екстертензитет са (а) балансираният покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (balanced raising extertensivity of
the economic growth), което е балансирано екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ екстертензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding extertensivity of the economic growth), което е
балансирано субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се екстертензитет
образуват понятието за балансиран неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding extertensivity of the economic growth)
[което е балансирано несубекстертензивиране на икономическия растеж*
(balanced unsubextertensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ екстертензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (balanced
unraising extertensivity of the economic growth) [което е балансирано неекстертензивиране на икономическия растеж* (balanced unextertensivition of
the economic growth)].
БАЛАНСИРАН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на
икономическия растеж h, чието значение е равно на половината от темпа на
икономическия растеж y; абсолютно изразено участие h = 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който допълва балансирания екстратензитет до темпа на растежа
y, е балансираният екстензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
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до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субпреобладващия екстратензитет на икономическия растеж,
субцялостния екстратензитет на икономическия растеж, субхипергенния
екстратензитет на икономическия растеж, непреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж и утвърдения екстратензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания екстратензитет и темпа на растежа е баласираната екстратензивност на икономическия растеж H = 0,5.
Разновидности на балансирания екстратензитет са балансираният екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced extratensivity
of the product economic growth), балансираният екстратензитет на факторовия икономически растеж* (balanced extratensivity of the factor economic
growth), балансираният екстратензитет на полезностния икономически
растеж* (balanced extratensivity of the utility economic growth), балансираният екстратензитет на стойностния икономически растеж* (balanced
extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (balanced constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив екстратензитет на икономическия растеж* (balanced variable extratensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable extratensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив екстратензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable extratensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив екстратензитет са (а) балансираният покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (balanced raising extratensivity of
the economic growth), което е балансирано екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ екстратензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding extratensivity of the economic growth), което е
балансирано субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се екстратензитет
образуват понятието за балансиран неспадащ екстратензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding extratensivity of the economic growth)
49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[което е балансирано несубекстратензивиране на икономическия растеж*
(balanced unsubextratensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ екстратензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (balanced
unraising extratensivity of the economic growth) [което е балансирано неекстратензивиране на икономическия растеж* (balanced unextratensivition of the
economic growth)].

БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (balanced economic growth)
(ки) – във:
двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.);
БАЛАНСИРАН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж m, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие m = 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва балансирания интертензитет до темпа на растежа y, е балансираният екстертензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия интертензитет на икономическия растеж, субцялостния интертензитет на икономическия растеж, субхипергенния интертензитет на икономическия растеж, непреобладаващия интертензитет на икономическия
растеж и утвърдения интертензитет на икономическия растеж. Частното
между балансирания интертензитет и темпа на растежа е баласираната интертензивност на икономическия растеж M = 0,5.
Разновидности на балансирания интертензитет са балансираният интертензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced intertensivity of the product economic growth), балансираният интертензитет на фак50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------торовия икономически растеж* (balanced intertensivity of the factor economic
growth), балансираният интертензитет на полезностния икономически
растеж* (balanced intertensivity of the utility economic growth), балансираният
интертензитет на стойностния икономически растеж* (balanced intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен интертензитет на икономическия растеж* (balanced constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив интертензитет на икономическия
растеж* (balanced variable intertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времевопроменлив интертензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable intertensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив интертензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable intertensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив интертензитет са (а) балансираният покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (balanced raising intertensivity of
the economic growth), което е балансирано интертензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ интертензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding intertensivity of the economic growth), което е
балансирано субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се интертензитет
образуват понятието за балансиран неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding intertensivity of the economic growth)
[което е балансирано несубинтертензивиране на икономическия растеж*
(balanced unsubintertensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ интертензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (balanced
unraising intertensivity of the economic growth) [което е балансирано неинтертензивиране на икономическия растеж* (balanced unintertensivition of the
economic growth)].
БАЛАНСИРАН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на икономическия
растеж i, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж y; абсолютно изразено участие i = 0,5y на някакъв идентифициран
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва
балансирания катензитет до темпа на растежа y, е балансираният оптензитет
на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия катензитет на икономическия растеж, субцялостния катензитет на икономическия растеж, субхипергенния катензитет на икономическия растеж, непреобладаващия катензитет на икономическия растеж и утвърдения катензитет
на икономическия растеж. Частното между балансирания катензитет и темпа
на растежа е баласираната катензивност на икономическия растеж I = 0,5.
Разновидности на балансирания катензитет са балансираният катензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced catensivity of the
product economic growth), балансираният катензитет на факторовия икономически растеж* (balanced catensivity of the factor economic growth), балансираният катензитет на полезностния икономически растеж* (balanced catensivity of the utility economic growth), балансираният катензитет
на стойностния икономически растеж* (balanced catensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен катензитет на икономическия растеж* (balanced constant catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и балансиран променлив катензитет на икономическия растеж*
(balanced variable catensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив
катензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable catensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив катензитет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable catensivity
of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив катензи52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет са (а) балансираният покачващ се катензитет на икономическия растеж* (balanced raising catensivity of the economic growth), което е балансирано
катензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ катензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding catensivity of the
economic growth), което е балансирано субкатензивиране на икономическия
растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се катензитет образуват понятието за балансиран неспадащ катензитет
на икономическия растеж* (balanced unsubsiding catensivity of the economic
growth) [което е балансирано несубкатензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubcatensivition of the economic growth)], а балансираният
постоянен и балансираният спадащ катензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (balanced unraising catensivity of the economic growth) [което е балансирано некатензивиране на икономическия растеж* (balanced uncatensivition of the economic
growth)].
БАЛАНСИРАН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж r, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие r = 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж,
който допълва балансирания квалитензитет до темпа на растежа y, е балансираният квантитензитет на икономическия растеж (положение, върху което
е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субпреобладващия квалитензитет на икономическия растеж,
субцялостния квалитензитет на икономическия растеж, субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж, непреобладаващия квалитензитет на
икономическия растеж и утвърдения квалитензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания квалитензитет и темпа на растежа е баласираната квалитензивност на икономическия растеж R = 0,5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на балансирания квалитензитет са балансираният квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced qualitensivity of
the product economic growth), балансираният квалитензитет на факторовия икономически растеж* (balanced qualitensivity of the factor economic
growth), балансираният квалитензитет на полезностния икономически
растеж* (balanced qualitensivity of the utility economic growth), балансираният квалитензитет на стойностния икономически растеж* (balanced
qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (balanced constant
qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив квалитензитет на икономическия растеж* (balanced variable qualitensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable qualitensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив квалитензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable qualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив квалитензитет са (а) балансираният покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (balanced raising qualitensivity of the
economic growth), което е балансирано квалитензивиране на икономическия
растеж, и (б) балансираният спадащ квалитензитет на икономическия
растеж* (balanced subsiding qualitensivity of the economic growth), което е балансирано субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност
балансираният постоянен и балансираният покачващ се квалитензитет образуват понятието за балансиран неспадащ квалитензитет на икономическия
растеж* (balanced unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е
балансирано несубквалитензивиране на икономическия растеж* (balanced
unsubqualitensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ квалитензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (balanced unraising
qualitensivity of the economic growth) [което е балансирано неквалитензивиране на икономическия растеж* (balanced unqualitensivition of the economic
growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет
на икономическия растеж q, чието значение е равно на половината от темпа
на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие q = 0,5y на някакъв
количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж,
който допълва балансирания квантитензитет до темпа на растежа y, е балансираният квалитензитет на икономическия растеж (положение, върху което е
акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субпреобладващия квантитензитет на икономическия растеж,
субцялостния квантитензитет на икономическия растеж, субхипергенния
квантитензитет на икономическия растеж, непреобладаващия квантитензитет на икономическия растеж и утвърдения квантитензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания квантитензитет и темпа на растежа е баласираната квантитензивност на икономическия растеж Q = 0,5.
Разновидности на балансирания квантитензитет са балансираният квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced quantitensivity of the product economic growth), балансираният квантитензитет на
факторовия икономически растеж* (balanced quantitensivity of the factor
economic growth), балансираният квантитензитет на полезностния икономически растеж* (balanced quantitensivity of the utility economic growth),
балансираният квантитензитет на стойностния икономически растеж*
(balanced quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (balanced constant
quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив квантитензитет на икономическия растеж* (balanced variable quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (balanced
temporally-variable quantitensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (balanced
non-temporally-variable quantitensivity of the economic growth)]. Разновидности
на балансирания променлив квантитензитет са (а) балансираният покачващ
се квантитензитет на икономическия растеж* (balanced raising quantitensivity of the economic growth), което е балансирано квантитензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ квантитензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding quantitensivity of the economic
growth), което е балансирано субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ
се квантитензитет образуват понятието за балансиран неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding quantitensivity of the
economic growth) [което е балансирано несубквантитензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubquantitensivition of the economic growth)], а
балансираният постоянен и балансираният спадащ квантитензитет образуват
понятието за балансиран непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (balanced unraising quantitensivity of the economic growth) [което е
балансирано неквантитензивиране на икономическия растеж* (balanced
unquantitensivition of the economic growth)].
БАЛАНСИРАН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет на икономическия
растеж co, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие co = 0,5y на някакъв допълващ (към
това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва балансирания котензитет до темпа на растежа y, е балансираният фитензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на
термина). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно
с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия котензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, субцялостния котензитет на икономическия растеж, субхипергенния котензитет на икономическия растеж, непреобладаващия котензитет на икономическия растеж и утвърдения котензитет на
икономическия растеж. Частното между балансирания котензитет и темпа на
растежа е баласираната котензивност на икономическия растеж CO = 0,5.
Форми на проявление на баласирания котензитет (вж. икономическа форма) са балансираният квалиитензитет на икономическия растеж, балансираният екстратензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на балансирания котензитет са още балансираният котензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced cotensivity of the product economic growth), балансираният котензитет на
факторовия икономически растеж* (balanced cotensivity of the factor
economic growth), балансираният котензитет на полезностния икономически растеж* (balanced cotensivity of the utility economic growth), балансираният котензитет на стойностния икономически растеж* (balanced cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен котензитет на икономическия растеж* (balanced constant cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и балансиран променлив котензитет на икономическия растеж*
(balanced variable cotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив
котензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable cotensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив котензитет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable cotensivity
of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив котензитет са (а) балансираният покачващ се котензитет на икономическия растеж* (balanced raising cotensivity of the economic growth), което е балансирано
котензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ котензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding cotensivity of the
economic growth), което е балансирано субкотензивиране на икономическия
растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се котензитет образуват понятието за балансиран неспадащ котензитет
на икономическия растеж* (balanced unsubsiding cotensivity of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) [което е балансирано несубкотензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubcotensivition of the economic growth)], а балансираният
постоянен и балансираният спадащ котензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (balanced unraising cotensivity of the economic growth) [което е балансирано некотензивиране на икономическия растеж* (balanced uncotensivition of the economic
growth)].

БАЛАНСИРАН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d = 0,5y, който е общо понятие за балансиран екстензитет на
икономическия растеж и балансиран екстратензитет на икономическия
растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие e = 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие h = 0,5y на някакъв
екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор при
осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия
креатензитет на икономическия растеж, субцялостния креатензитет на
икономическия растеж, субхипергенния креатензитет на икономическия
растеж, непреобладаващия креатензитет на икономическия растеж и утвърдения креатензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания креатензитет и темпа на растежа е баласираната креатензивност на
икономическия растеж D = 0,5.
Разновидности на балансирания креатензитет са балансираният креатензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced creatensivity of
the product economic growth), балансираният креатензитет на факторовия
икономически растеж* (balanced creatensivity of the factor economic growth),
балансираният креатензитет на полезностния икономически растеж*
(balanced creatensivity of the utility economic growth), балансираният креатензитет на стойностния икономически растеж* (balanced creatensivity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен креатензитет на икономическия растеж* (balanced constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран постоянен екстензитет и балансиран постоянен екстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив креатензитет на икономическия растеж* (balanced variable creatensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за балансиран променлив екстензитет
и балансиран променлив екстратензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable creatensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable creatensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив креатензитет са (а) балансираният покачващ се креатензитет на икономическия растеж* (balanced raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран покачващ се екстензитет и балансиран покачващ се екстратензитет на растежа), което е балансирано креатензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ креатензитет на икономическия
растеж* (balanced subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран спадащ екстензитет и балансиран спадащ екстратензитет на
растежа), което е балансирано субкреатензивиране на икономическия растеж.
В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се креатензитет образуват понятието за балансиран неспадащ креатензитет на
икономическия растеж* (balanced unsubsiding creatensivity of the economic
growth) [което е балансирано несубкреатензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubcreatensivition of the economic growth)], а балансираният
постоянен и балансираният спадащ креатензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (balanced unraising creatensivity of the economic growth) [което е балансирано некреатензивиране на икономическия растеж* (balanced uncreatensivition of the
economic growth)].

БАЛАНСИРАН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж a, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие a = 0,5y на някакъв неидентифициран
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж,
който допълва балансирания оптензитет до темпа на растежа y, е балансираният катензитет на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия оптензитет на икономическия растеж, субцялостния оптензитет на икономическия растеж, субхипергенния оптензитет на икономическия растеж, непреобладаващия оптензитет на икономическия растеж и
утвърдения оптензитет на икономическия растеж. Частното между балансирания оптензитет и темпа на растежа е баласираната оптензивност на икономическия растеж A = 0,5.
Разновидности на балансирания оптензитет са балансираният оптензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced optensivity of the
product economic growth), балансираният оптензитет на факторовия икономически растеж* (balanced optensivity of the factor economic growth), балансираният оптензитет на полезностния икономически растеж* (balanced optensivity of the utility economic growth), балансираният оптензитет
на стойностния икономически растеж* (balanced optensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен оптензитет на икономическия растеж* (balanced constant optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и балансиран променлив оптензитет на икономическия растеж*
(balanced variable optensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив
оптензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable optensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив оптензи60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable optensivity
of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив оптензитет са (а) балансираният покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (balanced raising optensivity of the economic growth), което е балансирано
оптензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ оптензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding optensivity of the
economic growth), което е балансирано субоптензивиране на икономическия
растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се оптензитет образуват понятието за балансиран неспадащ оптензитет
на икономическия растеж* (balanced unsubsiding optensivity of the economic
growth) [което е балансирано несубоптензивиране на икономическия растеж* (balanced unsuboptensivition of the economic growth)], а балансираният
постоянен и балансираният спадащ оптензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (balanced
unraising optensivity of the economic growth) [което е балансирано неоптензивиране на икономическия растеж* (balanced unoptensivition of the economic
growth)].
БАЛАНСИРАН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (balanced balance of payments) (в
межд.), изравнен платежен баланс (в межд.), – такова състояние на платежния баланс (в межд.) на дадена страна, при което има равенство между актива
(сумата на активите) и пасива (сумата на пасивите) на платежния баланс. Това
твърдение се отнася и до подсистемите (разделите) на платежния баланс. По
определение платежният баланс като цяло е винаги баласиран.
БАЛАНСИРАН РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm balanced-growth) (ки) – във:
крива на балансирания растеж на фирмата (в микр.);
максимален темп на балансирания растеж на фирмата (в микр.);
БАЛАНСИРАН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия
растеж j = 0,5y, който е общо понятие за балансиран катензитет на икономическия растеж и балансиран оптензитет на икономическия растеж. Той
(а) е абсолютно изразено участие i = 0,5y на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж, или (б) е абсолютно изразено участие a = 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при
осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия ретензитет на икономическия растеж, субцялостния ретензитет на икономическия растеж, субхипергенния ретензитет на икономическия растеж, непреобладаващия ретензитет на икономическия растеж и утвърдения ретензитет
на икономическия растеж. Частното между балансирания ретензитет и темпа
на растежа е баласираната ретензивност на икономическия растеж J = 0,5.
Разновидности на балансирания ретензитет са балансираният ретензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced retensivity of the
product economic growth), балансираният ретензитет на факторовия икономически растеж* (balanced retensivity of the factor economic growth), балансираният ретензитет на полезностния икономически растеж* (balanced
retensivity of the utility economic growth), балансираният ретензитет на
стойностния икономически растеж* (balanced retensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен ретензитет на икономическия растеж* (balanced constant retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран постоянен катензитет и балансиран постоянен оптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив ретензитет на
икономическия растеж* (balanced variable retensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за балансиран променлив катензитет и балансиран
променлив оптензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable retensivity of the economic
growth) и балансиран невремево-променлив ретензитет на икономическия
растеж* (balanced non-temporally-variable retensivity of the economic growth)].
Разновидности на балансирания променлив ретензитет са (а) балансираният
покачващ се ретензитет на икономическия растеж* (balanced raising retensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран покачващ се катен62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет и балансиран покачващ се оптензитет на растежа), което е балансирано
ретензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ ретензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding retensivity of the
economic growth) (общо понятие за балансиран спадащ катензитет и балансиран спадащ оптензитет на растежа), което е балансирано субретензивиране на
икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се ретензитет образуват понятието за балансиран неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е балансирано несубретензивиране на
икономическия растеж* (balanced unsubretensivition of the economic growth)],
а балансираният постоянен и балансираният спадащ ретензитет образуват
понятието за балансиран непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (balanced unraising retensivity of the economic growth) [което е балансирано неретензивиране на икономическия растеж* (balanced unretensivition
of the economic growth)].
БАЛАНСИРАН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия
растеж fi, чието значение е равно на половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие fi = 0,5y на някакъв фиксиран (зададен,
посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва балансирания фитензитет до темпа на растежа y, е балансираният котензитет на икономическия растеж (положение, върху което е
акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология
на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка
на субпреобладващия фитензитет на икономическия растеж, субцялостния
фитензитет на икономическия растеж, субхипергенния фитензитет на икономическия растеж, непреобладаващия фитензитет на икономическия растеж и утвърдения фитензитет на икономическия растеж. Частното между
балансирания фитензитет и темпа на растежа е баласираната фитензивност
на икономическия растеж FI = 0,5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на баласирания фитензитет (вж. икономическа форма) са балансираният квантитензитет на икономическия растеж, балансираният екстензитет на икономическия растеж, балансираният катензитет
на икономическия растеж, балансираният интертензитет на икономическия
растеж. Разновидности на балансирания фитензитет са още балансираният
фитензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced fitensivity of
the product economic growth), балансираният фитензитет на факторовия
икономически растеж* (balanced fitensivity of the factor economic growth), балансираният фитензитет на полезностния икономически растеж* (balanced fitensivity of the utility economic growth), балансираният фитензитет
на стойностния икономически растеж* (balanced fitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен фитензитет на икономическия растеж* (balanced constant fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и балансиран променлив фитензитет на икономическия растеж* (balanced variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времевопроменлив фитензитет на икономическия растеж* (balanced temporallyvariable fitensivity of the economic growth) и балансиран невремево-променлив
фитензитет на икономическия растеж* (balanced non-temporally-variable
fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на балансирания променлив
фитензитет са (а) балансираният покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (balanced raising fitensivity of the economic growth), което е балансирано фитензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният
спадащ фитензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding fitensivity of the economic growth), което е балансирано субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се фитензитет образуват понятието за балансиран неспадащ
фитензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding fitensivity of
the economic growth) [което е балансирано несубфитензивиране на икономическия растеж* (balanced unsubfitensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и балансираният спадащ фитензитет образуват понятието
за балансиран непокачващ се фитензитет на икономическия растеж*
(balanced unraising fitensivity of the economic growth) [което е балансирано не64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фитензивиране на икономическия растеж* (balanced unfitensivition of the
economic growth)].
БАЛАНСИРАН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o = 0,5y, който е общо понятие за балансиран квантитензитет на икономическия растеж и балансиран квалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие q = 0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие r = 0,5y на
някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при
осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладващия хомеотензитет на икономическия растеж, субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж, субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж, непреобладаващия хомеотензитет на икономическия
растеж и утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж. Частното
между балансирания хомеотензитет и темпа на растежа е баласираната хомеотензивност на икономическия растеж O = 0,5.
Разновидности на балансирания хомеотензитет са балансираният хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (balanced homeotensivity of the product economic growth), балансираният хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (balanced homeotensivity of the factor
economic growth), балансираният хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (balanced homeotensivity of the utility economic growth), балансираният хомеотензитет на стойностния икономически растеж*
(balanced homeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават балансиран постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced constant ho65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------meotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран постоянен квантитензитет и балансиран постоянен квалитензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и балансиран променлив
хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за балансиран променлив
квантитензитет и балансиран променлив квалитензитет на растежа и е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. балансиран времевопроменлив хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced temporally-variable homeotensivity of the economic growth) и балансиран невремевопроменлив хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced nontemporally-variable homeotensivity of the economic growth)]. Разновидности на
балансирания променлив хомеотензитет са (а) балансираният покачващ се
хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced raising homeotensivity
of the economic growth) (общо понятие за балансиран покачващ се квантитензитет и балансиран покачващ се квалитензитет на растежа), което е балансирано хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) балансираният спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced subsiding homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за балансиран спадащ квантитензитет и балансиран спадащ квалитензитет на растежа), което е балансирано
субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност балансираният постоянен и балансираният покачващ се хомеотензитет образуват понятието за балансиран неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced unsubsiding homeotensivity of the economic growth) [което е балансирано несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (balanced
unsubhomeotensivition of the economic growth)], а балансираният постоянен и
балансираният спадащ хомеотензитет образуват понятието за балансиран непокачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (balanced unraising
homeotensivity of the economic growth) [което е балансирано нехомеотензивиране на икономическия растеж* (balanced unhomeotensivition of the economic
growth)].

БАЛАНСИРАНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI = 0,5, която е общо понятие за балансирана фитензивност на
икономическия растеж и балансирана котензивност на икономическия растеж. Той (а) е относително изразено участие FI = 0,5 на някакъв фиксиран
(зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж,
или (б) е относително изразено участие CO = 0,5y на някакъв допълващ (към
това на фитензивността на икономическия растеж) фактор на растежа в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор
при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата битензивност на икономическия растеж, субцялостната
битензивност на икономическия растеж, субхипергенната битензивност на
икономическия растеж, непреобладаващата битензивност на икономическия
растеж и утвърдената битензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания битензитет на икономическия растеж bi = 0,5y и
темпа на растежа. По определение баласираната битензивност винаги е постоянна величина.
Форми на проявление на баласираната битензивност (вж. икономическа
форма) са балансираната хомеотензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономическия растеж, балансираната
ретензивност на икономическия растеж, балансираната екстертензивност
на икономическия растеж. Разновидности на балансираната битензивност са
още балансираната битензивност на продуктовия икономически растеж*
(balanced bitensity of the product economic growth), балансираната битензивност на факторовия икономически растеж* (balanced bitensity of the factor
economic growth), балансираната битензивност на полезностния икономически растеж* (balanced bitensity of the utility economic growth), балансираната битензивност на стойностния икономически растеж* (balanced bitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на
икономическия растеж K = 0,5, която е общо понятие за балансирана интертензивност на икономическия растеж и балансирана екстертензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж. Той (а) е относително изразено участие M = 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие N = 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на
допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на субпреобладващата битертензивност на икономическия растеж, субцялостната битертензивност на икономическия растеж, субхипергенната битертензивност на икономическия растеж, непреобладаващата
битертензивност на икономическия растеж и утвърдената битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания битертензитет на икономическия растеж k = 0,5y и темпа на растежа. По определение
баласираната битертензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната битертензивност са балансираната битертензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced bitertensity of the product economic growth), балансираната битертензивност на
факторовия икономически растеж* (balanced bitertensity of the factor
economic growth), балансираната битертензивност на полезностния икономически растеж* (balanced bitertensity of the utility economic growth), балансираната битертензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж E, чието значение е равно на 0,5; относително изразено
участие E = 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва балан68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сираната екстензивност до единица, е балансираната екстратензивност на
икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата екстензивност на икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия растеж, субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, непреобладаващата екстензивност на икономическия растеж и утвърдената екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между баласирания екстензитет на икономическия растеж e = 0,5y и темпа
на растежа. По определение баласираната екстензивност винаги е постоянна
величина.
Разновидности на балансираната екстензивност са балансираната екстензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced extensity of
the product economic growth), балансираната екстензивност на факторовия
икономически растеж* (balanced extensity of the factor economic growth), балансираната екстензивност на полезностния икономически растеж*
(balanced extensity of the utility economic growth), балансираната екстензивност на стойностния икономически растеж* (balanced extensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БАЛАНСИРАНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, чието значение е равно на 0,5; относително
изразено участие N = 0,5 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната екстертензивност до единица, е балансираната интертензивност на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субпреобладващата екстертензивност на икономическия растеж, субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж, непреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж и утвърдената екстертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания екстертензитет на
икономическия растеж n = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната екстертензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната екстертензивност са балансираната екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced extertensity of the product economic growth), балансираната екстертензивност на
факторовия икономически растеж* (balanced extertensity of the factor
economic growth), балансираната екстертензивност на полезностния икономически растеж* (balanced extertensity of the utility economic growth), балансираната екстертензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на икономическия растеж H, чието значение е равно на 0,5; относително
изразено участие H = 0,5 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната екстратензивност до единица, е балансираната екстензивност на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано
чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на суб70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладващата екстратензивност на икономическия растеж, субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж, непреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж и утвърдената екстратензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания екстратензитет на икономическия растеж h = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната
екстратензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната екстратензивност са балансираната екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced extratensity of the product economic growth), балансираната екстратензивност на
факторовия икономически растеж* (balanced extratensity of the factor
economic growth), балансираната екстратензивност на полезностния икономически растеж* (balanced extratensity of the utility economic growth), балансираната екстратензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (balanced economic game) (ки)
– във:
балансирана кооперативна икономическа игра.
БАЛАНСИРАНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на
икономическия растеж M, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие M = 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната интертензивност до единица, е балансираната екстертензивност на
икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладва71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата интертензивност на икономическия растеж, субцялостната интертензивност на икономическия растеж, субхипергенната интертензивност на
икономическия растеж, непреобладаващата интертензивност на икономическия растеж и утвърдената интертензивност на икономическия растеж.
Тя е частното между баласирания интертензитет на икономическия растеж
m = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната интертензивност
винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната интертензивност са балансираната интертензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced intertensity of the product economic growth), балансираната интертензивност на
факторовия икономически растеж* (balanced intertensity of the factor
economic growth), балансираната интертензивност на полезностния икономически растеж* (balanced intertensity of the utility economic growth), балансираната интертензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ИНФЛАЦИЯ (balanced inflation) (в макр.) – инфлация (в
макр.), при която е налице сравнително умерено и пропорционално увеличаване на цените на продуктите и услугите, което се придружава от нарастване
на номиналния лихвен процент (в макр.), запазващ равнището на реалния лихвен процент (в макр.). Този тип инфлация не предизвиква промени в относителните цени и затова не се извършва преразпределение на доходите и богатствата. Балансираната инфлация предоставя възможност да се индексира данъчното облагане [вж. политика на доходите, основана върху данъците (в
макр.)], като съответно на това се извършват промени в неговите скали (например като при данъка върху личните доходи се повишава необлагаемият минимум, увеличават се номиналните размери на отделните етажи от данъчната
скала, променя се ножицата между данъчните ставки от съседните етажи т.н.).
Ето защо икономиката може безпрепятствено да се приспособява към условията, създавани от балансираната инфлация.
БАЛАНСИРАНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж I, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие I =
0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Оптензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната
катензивност до единица, е балансираната оптензивност на икономическия
растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на
термина). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата катензивност на икономическия растеж, субцялостната катензивност на икономическия растеж, субхипергенната катензивност на икономическия растеж,
непреобладаващата катензивност на икономическия растеж и утвърдената
катензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания
катензитет на икономическия растеж q = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната катензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната катензивност са балансираната катензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced catensity of the
product economic growth), балансираната катензивност на факторовия
икономически растеж* (balanced catensity of the factor economic growth), балансираната катензивност на полезностния икономически растеж* (balanced catensity of the utility economic growth), балансираната катензивност
на стойностния икономически растеж* (balanced catensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БАЛАНСИРАНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на
икономическия растеж R, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие R = 0,5 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната квалитензивност до единица, е балансираната квантитензивност на
икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наиме73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността
на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата квалитензивност на икономическия растеж, субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, субхипергенната квалитензивност на
икономическия растеж, непреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж и утвърдената квалитензивност на икономическия растеж.
Тя е частното между баласирания квалитензитет на икономическия растеж r
= 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната квалитензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната квалитензивност са балансираната квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced qualitensity
of the product economic growth), балансираната квалитензивност на факторовия икономически растеж* (balanced qualitensity of the factor economic
growth), балансираната квалитензивност на полезностния икономически
растеж* (balanced qualitensity of the utility economic growth), балансираната
квалитензивност на стойностния икономически растеж* (balanced qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на икономическия растеж Q, чието значение е равно на 0,5; относително
изразено участие Q = 0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната квантитензивност до единица, е балансираната квалитензивност на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано
чрез наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субпреобладващата квантитензивност на икономическия растеж, субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж, непреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж и утвърдената квантитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания квантитензитет на
икономическия растеж q = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната квантитензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната квантитензивност са балансираната
квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced quantitensity of the product economic growth), балансираната квантитензивност
на факторовия икономически растеж* (balanced quantitensity of the factor
economic growth), балансираната квантитензивност на полезностния икономически растеж* (balanced quantitensity of the utility economic growth), балансираната квантитензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced quantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (balanced
co-operative economic game) – кооперативна икономическа игра, чиято характеристична икономическа функция отговаря на условието

∑ λK v( K ) ≤ v( I ),
K ∈Ψ

ако семейството от икономически коалиции L (вж. семейство от икономически
множества) и числата λ K , K ∈ Ψ, са такива, щото

∑ λK χ K (i) = χ I (i ),
K ∈Ψ

където χK(i) = 1, ако i ∈ K , и χK(i) = 0 в противния случай. Само балансираните
игри притежават непразно c-ядро. Относно значението на ползваните символи
вж. кооперативна икономическа игра.
БАЛАНСИРАНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced cotensity of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия растеж CO, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие
75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------CO = 0,5 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната котензивност до единица, е балансираната фитензивност на икономическия растеж
(положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на термина).
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата котензивност на
икономическия растеж, субцялостната котензивност на икономическия
растеж, субхипергенната котензивност на икономическия растеж, непреобладаващата котензивност на икономическия растеж и утвърдената котензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания котензитет на икономическия растеж co = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната котензивност винаги е постоянна величина.
Форми на проявление на баласираната котензивност (вж. икономическа
форма) са балансираната квалиитензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономическия растеж, балансираната
оптензивност на икономическия растеж, балансираната екстертензивност
на икономическия растеж. Разновидности на балансираната котензивност са
още балансираната котензивност на продуктовия икономически растеж*
(balanced cotensity of the product economic growth), балансираната котензивност на факторовия икономически растеж* (balanced cotensity of the factor
economic growth), балансираната котензивност на полезностния икономически растеж* (balanced cotensity of the utility economic growth), балансираната котензивност на стойностния икономически растеж* (balanced cotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).

БАЛАНСИРАНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на
икономическия растеж D = 0,5, която е общо понятие за балансирана екстен76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж и балансирана екстратензивност на икономическия растеж. Той (а) е относително изразено участие E = 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие H = 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва
ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност
е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на субпреобладващата креатензивност на икономическия растеж, субцялостната креатензивност на икономическия растеж, субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, непреобладаващата креатензивност на икономическия растеж и утвърдената креатензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания креатензитет на икономическия растеж d = 0,5y и темпа на растежа. По определение
баласираната креатензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната креатензивност са балансираната креатензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced creatensity
of the product economic growth), балансираната креатензивност на факторовия икономически растеж* (balanced creatensity of the factor economic
growth), балансираната креатензивност на полезностния икономически
растеж* (balanced creatensity of the utility economic growth), балансираната
креатензивност на стойностния икономически растеж* (balanced creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж A, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие A
= 0,5 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се
измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия рас77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва балансираната оптензивност до единица, е балансираната катензивност на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез наименованието на
термина). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата оптензивност на икономическия растеж, субцялостната оптензивност на икономическия растеж, субхипергенната оптензивност на икономическия растеж,
непреобладаващата оптензивност на икономическия растеж и утвърдената
оптензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания
оптензитет на икономическия растеж a = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната оптензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната оптензивност са балансираната оптензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced optensity of the
product economic growth), балансираната оптензивност на факторовия
икономически растеж* (balanced optensity of the factor economic growth), балансираната оптензивност на полезностния икономически растеж* (balanced optensity of the utility economic growth), балансираната оптензивност
на стойностния икономически растеж* (balanced optensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БАЛАНСИРАНА /ЗАТВОРЕНА/ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЗАДАЧА (balanced /closed/ allocation /distribution/ problem) в икономиката – разпределителна производствена задача в икономиката, при която общите обеми на производствените ресурси (респ. на производствени фактори) са равни на потребностите от тях.
БАЛАНСИРАНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J = 0,5, която е общо понятие за балансирана катензивност на
икономическия растеж и балансирана оптензивност на икономическия растеж. Той (а) е относително изразено участие I = 0,5 на някакъв идентифици78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие A = 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата ретензивност на икономическия растеж, субцялостната ретензивност на икономическия растеж, субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, непреобладаващата ретензивност на
икономическия растеж и утвърдената ретензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания ретензитет на икономическия растеж j = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната ретензивност
винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната ретензивност са балансираната ретензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced retensity of the
product economic growth), балансираната ретензивност на факторовия
икономически растеж* (balanced retensity of the factor economic growth), балансираната ретензивност на полезностния икономически растеж* (balanced retensity of the utility economic growth), балансираната ретензивност
на стойностния икономически растеж* (balanced retensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БАЛАНСИРАНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(balanced fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж FI, чието значение е равно на 0,5; относително изразено участие
FI = 0,5 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която
допълва балансираната фитензивност до единица, е балансираната котензив79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж (положение, върху което е акцентнирано чрез
наименованието на термина). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладващата фитензивност на икономическия растеж, субцялостната
фитензивност на икономическия растеж, субхипергенната фитензивност на
икономическия растеж, непреобладаващата фитензивност на икономическия
растеж и утвърдената фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания фитензитет на икономическия растеж fi = 0,5y и
темпа на растежа. По определение баласираната фитензивност винаги е постоянна величина.
Форми на проявление на баласираната фитензивност (вж. икономическа
форма) са балансираната квантитензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на икономическия растеж, балансираната катензивност на икономическия растеж, балансираната интертензивност на
икономическия растеж. Разновидности на балансираната фитензивност са
още балансираната фитензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced fitensity of the product economic growth), балансираната фитензивност на факторовия икономически растеж* (balanced fitensity of the
factor economic growth), балансираната фитензивност на полезностния
икономически растеж* (balanced fitensity of the utility economic growth), балансираната фитензивност на стойностния икономически растеж* (balanced fitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced homeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност
на икономическия растеж O = 0,5, която е общо понятие за балансирана
квантитензивност на икономическия растеж и балансирана квалитензивност на икономическия растеж. Той (а) е относително изразено участие Q =
0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп
y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва
ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е относително изразено участие R = 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е
на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на субпреобладващата хомеотензивност на икономическия растеж, субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж,
субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж, непреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж и утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното между баласирания хомеотензитет на икономическия растеж o = 0,5y и темпа на растежа. По определение баласираната хомеотензивност винаги е постоянна величина.
Разновидности на балансираната хомеотензивност са балансираната хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (balanced homeotensity of the product economic growth), балансираната хомеотензивност на
факторовия икономически растеж* (balanced homeotensity of the factor
economic growth), балансираната хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (balanced homeotensity of the utility economic growth), балансираната хомеотензивност на стойностния икономически растеж*
(balanced homeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
БАЛАНСИРАНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано фитензивиране на икономическия растеж и балансирано котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания битензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното битензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не променя балансираната
битензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания
битензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на
икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за балансирано интертензивиране на икономическия растеж и балансирано
екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Балансираното битертензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не
променя балансираната битертензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания битертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното екстензивиране се
извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то
не променя балансираната екстензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания екстензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното екстертензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната екстертензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания екстертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното екстратензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Затова то не променя балансираната екстратензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания екстратензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното интертензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната интертензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания интертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното катензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не
променя балансираната катензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания катензитет в темпа на растежа), която винаги е равна
на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното квалитензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната квалитензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания квалитензитет в темпа на растежа),
която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
балансирания квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното квантитензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната квантитензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания квантитензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното котензивиране се
извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то
не променя балансираната котензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания котензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced creatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
балансирано екстензивиране на икономическия растеж и балансирано екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Балансираното креатензивиране се извършва със
същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не променя балансираната креатензивност на икономическия растеж (относителния дял на
балансирания креатензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5.
Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното оптензивиране се
извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то
не променя балансираната оптензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания оптензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано катензивиране на икономическия растеж и балансирано оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания ретензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното ретензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не променя балансираната
ретензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания
ретензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на
икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано субфитензивиране на икономическия растеж и балансирано субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Балансираното суббитензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова то не променя балансираната битензивност на икономическия растеж (относителния
дял на балансирания битензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на
0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано субинтертензивиране на икономическия растеж и балансирано субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното суббитертензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната битертензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания битертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subextensivition of the economic growth) (*) – спадане по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субекстензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова
то не променя балансираната екстензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания екстензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subextertensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
балансирания екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субекстертензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната екстертензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания екстертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced subextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното
субекстратензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът
на растежа. Затова то не променя балансираната екстратензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания екстратензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия
растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субинтертензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната интертензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания интертензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субкатензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова
то не променя балансираната катензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания катензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
балансирания квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субквалитензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната квалитензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания квалитензитет в темпа на растежа),
която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced subquantitensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания квантитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното
субквантитензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът
на растежа. Затова то не променя балансираната квантитензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания квантитензитет в
темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субкотензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова
то не променя балансираната котензивност на икономическия растеж (отно87

87

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителния дял на балансирания котензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано субекстензивиране на икономическия растеж и балансирано субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субкреатензивиране
се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова то не
променя балансираната креатензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания креатензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субоптензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова
то не променя балансираната оптензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания оптензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано субкатензивиране на икономическия растеж и балансирано субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Балансираното субретензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова то не променя балансираната ретензивност на икономическия растеж (относителния
дял на балансирания ретензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на
0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субфитензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа. Затова
то не променя балансираната фитензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания фитензитет в темпа на растежа), която винаги
е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за балансирано субквантитензивиране на икономическия растеж и
балансирано субквалитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Балансираното субхомеотензивиране се извършва със същата скорост, с която спада темпът на растежа.
Затова то не променя балансираната хомеотензивност на икономическия
растеж (относителния дял на балансирания хомеотензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (balanced fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Балансираното фитензивиране се
извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то
не променя балансираната фитензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания фитензитет в темпа на растежа), която винаги е
равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (balanced homeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за балансирано квантитензивиране на икономическия растеж и балансирано квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на балансирания
хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част
89

89

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------от темпа на икономическия растеж. Балансираното хомеотензивиране се извършва със същата скорост, с която нараства темпът на растежа. Затова то не
променя балансираната хомеотензивност на икономическия растеж (относителния дял на балансирания хомеотензитет в темпа на растежа), която винаги е равна на 0,5. Вж. тензитет на икономическия растеж.
БАЛАНСИРАНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има балансираната битензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран битензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната
битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са балансиранофитензивностният икономически растеж и балансирано-котензивностният
икономически растеж.
БАЛАНСИРАНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-bitertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
балансираната битертензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран битертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са
балансирано-интертензивностният икономически растеж и балансираноекстертензивностният икономически растеж.
БАЛАНСИРАНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-extensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната
бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креа90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
балансираната екстензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран
екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната
екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-extertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
балансираната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-extratensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната екстратензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран екстратензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на балансираната екстратензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-intertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
балансираната интертензивност на икономическия растеж (вж. и баланси91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ран интертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-catensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната катензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран катензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-qualitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има балансираната квалитензивност на икономическия
растеж (вж. и балансиран квалитензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на балансираната квалитензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-quantitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната квантитензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран квантитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
им сума (заедно с това на балансираната квантитензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-cotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има балансираната котензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран котензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната
котензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-creatensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
креативната бинарна типология на креатензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната креатензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран креатензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на балансираната креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са балансирано-екстензивностният икономически растеж и балансирано-екстратензивностният икономически растеж.
БАЛАНСИРАНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-optensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната оптензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран оптензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-retensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната ретензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран ретензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са балансиранокатензивностният икономически растеж и балансирано-оптензивностният
икономически растеж.
БАЛАНСИРАНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(balancedly-fitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж.
аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има балансираната фитензивност на икономическия растеж (вж. и балансиран фитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на балансираната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БАЛАНСИРАНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (balancedly-homeotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има балансираната хомеотензивност на икономическия
растеж (вж. и балансиран хомеотензитет на икономическия растеж). То се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на балансираната хомеотензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
Негови разновидности са балансирано-квантитензивностният икономически
растеж и балансирано-квалитензивностният икономически растеж.
БАЛАНСИРАЩА ОПЕРАЦИЯ (counterweight transaction) (ки) – във:
активно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
активно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
антинеутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
баланс на балансиращите операции (в межд.);
балансиращи операции по пратежтия балас (в межд.);
дефицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.));
ненулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
неутрален баланс на балансиращите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
отрицателен баланс на балансиращите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
пасивно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
положителен баланс на балансиращите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.);
суфицит по баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в
межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАЛАНСИРАЩИ ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС* (balance-ofpayments counterpart transactions) (в межд.), вторични операции по платежния баланс (в межд.), зависимо мотивирани операции по платежния баланс (в межд.), – записвани в платежния баланс (в межд.) операции с производен характер. Изразяват плащанията или покриването на задълженията, произтичащи от основните операции по платежния баланс (в межд.). Към балансиращите операции спадат записванията по сделките, включени в баланса на
краткосрочните капиталови операции (в межд.) и в баланса на операциите
по официалните резерви (в межд.).
БАЛАНСОВ ОТЧЕТ НА ТЪРГОВСКАТА БАНКА (balance steet of commercial bank) (в макр.) – изразява икономическото състояние на търговската банка (в макр.) към даден момент във времето, като изравнява нейните активи със
сумата на нейните пасиви и собствения й капитал (обикновено нейния акционерен капитал).
БАЛОН (bubble) (кд) – във:
рационален балон (в межд.);
спекулативен балон (в макр.).
БАНАХ, С. (Banach., S) (кд) – във:
икономическо пространство на Банах, С. (същото като банахово икономическо пространство).
БАНАХОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (Banach economic
space), пълно нормирано линейно икономическо пространство, икономическо пространство на С. Банах – пространство на С. Банах (Banach
space), изградено от икономическо множество; нормирано линейно /векторно/
икономическо пространство, което е пълно по отношение на метриката
ρ ( x, y ) = x − y , породена от неговата норма. Банаховото икономическо пространство B е линейно пространство с икономически елементи (вектори) x, които
имат дължина x и изцяло удовлетворяват свойствата на нормираното икономическо пространство. В икономическата метрика ρ ( x, y ) = x − y всички
икономически последователности на А. Коши са сходящи към съответните
точки на банаховото икономическо пространство. Доколкото всяко нормирано
линейно икономическо пространство може да се разглежда и като някакво
метрично икономическо пространство, то всички понятия, дефинирани във
връзка с последното, като икономическа сходимост, гранична /пределна/ ико96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа точка, отворено икономическо множество, затворено икономическо множество, граница на икономическо множество и вътрешност на
икономическо множество, са валидни и за нормираното, следователно – и за
банаховото икономическо пространство. В рамките на теорията за банаховото
икономическо пространство може да се докаже, че за да бъдат еквивалентни
две икономически норми
и
, определени в икономическото простран1
2
ство X, необходимо и достатъчно е да съществуват такива постоянни a, b > 0,
щото a x 1 ≤ x 2 ≤ b x 1 при всяко x ∈ X . Освен това всяко нормирано линейно
икономическо пространство с крайна размерност е пълно и всички норми на
крайноразмерното икономическо пространство са еквивалентни. Ако B е някакво банахово икономическо пространство, тогава всички линейни икономически функционали f, определени в него с норма
f = sup
x∈ B

f ( x)
, x ≠ 0,
x

образуват пространство B*, наречено спрегнато банахово икономическо
пространство* (adjoint /conjugate/ Banach economic space) с B. Пространството B** е второ спрегнато банахово икономическо пространство* (second
adjoint /conjugate/ Banach economic space) с B*. Когато банаховото икономическо пространство съвпада със своето второ спрегнато пространство, т.е. когато B = B**, тогава то е рефлексивно банахово икономическо пространство.
В рефлексивните банахови икономически пространства и само в тях всяко ограничено икономическо множество е компактно по отношение на слабата
икономическа сходимост* (weak economic convergence), т.е. всяка негова безкрайна част съдържа слаба сходима икономическа последователност* (weak
convergent economic sequence). Налице е слабо пълно банахово икономическо
пространство* (weak full Banach economic space), ако в него всяка сходяща в
себе си икономическа последователност е слабо сходяща към елемент на това
пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (Banach economic space) (ки) – във:
банахово икономическо пространство;
рефлексивно банахово икономическо пространство.
БАНАХОВО ПРОСТРАНСТВО НА ЛИНЕЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕОБРАЗУВАНИЯ* (Banach linear economic transformation space) – вж. линейно икономическо преобразувание.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАНКА (bank) (в макр.) – в широк смисъл е същото като депозитна институция (в макр.), а в тесен – същото като търговска банка (в макр.).
БАНКА (bank) (кд) – във:
активи на търговската банка (в макр.);
балансов отчет на търговската банка (в макр.);
банка (в макр.);
Банка за международни разплащания - БМР (в межд.);
банка с ограничени услуги (в макр.);
банка с отделения (в макр.);
банка, създадена със закона на Ейдж (в макр.);
банки кореспонденти (в макр.);
взаимноспестовна банка (в макр.);
Европейска централна банка - ЕЦБ (в межд.);
инвестиционна банка (в макр.) (същото като финансова компания (в
макр.));
национална банка (в макр.);
небанкова банка (в макр.) (същото като банка с ограничени услуги (в
макр.));
неплатежоспособна търговска банка (в макр.);
несъщинска банка (същото като небанков финансов посредник (в макр.));
пасиви на търговската банка (в макр.);
платежоспособна търговска банка (в макр.);
портфейл на търговската банка (в макр.);
собствен капитал на банката (в макр.) (същото като банков капитал (в
макр.));
същинска банка (в макр.) (същото като банков финансов посредник (в
макр.));
съюзна централна банка (в межд.);
търговска банка (в макр.);
управление на портфейла на търговската банка (в макр.);
хетерогенност на банките (в межд.);
централна банка (в макр.);
щатска банка (в макр.).
БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ - БМР (Bank for International Settlements - BIS) (в межд.) – международна финансова институция, коя98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е учредена през 1930 г. и главното й управление е в Базел. Първоначалната
й задача е да улеснява централните банки (в макр.) да координират помежду
си вноските и плащанията по германските военни репарации. На Банката за
международни разплащания са възложени и други функции, които впоследствие са предоставени на Международния валутен фонд - МВФ (в межд.). След
Втората световна война БМР обслужва централните банки на страните, като
приема депозити и предоставя краткосрочни кредити. В по-ново време функционира като доверен гарант и собственик по операциите, свързани с международните правителствени заеми, като създава условия за ограничаване на
международните валутни спекулации. Банката за международни разплащания
извършва финансовите трансакции на Организацията за европейско икономическо сътрудничество и развитие - ОЕИСР (в межд.), Европейския платежен
съюз - ЕПС (в межд.), Европейската валутна система - ЕВС (в межд.), Европейското обединение за въглища и стомана - ЕОВС (в межд.), Международния валутен фонд - МВФ (в межд.). От 1986 г. (в качеството си на клирингова палата) тя започва да осъществява и междубанковите трансакции в европейска валутна единица - ЕКЮ (в межд.) на Европейския фонд за валутно
сътрудничество - ЕФВС (в межд.).
БАНКА С ОГРАНИЧЕНИ УСЛУГИ (limited-service bank) (в макр.) (в
САЩ), небанкова банка (в макр.), – кантора (или кантора-отделение) на
търговска банка (в макр.) в САЩ, която (кантора) не се причислява към същинските банкови отделения [вж. банка с отделения (в макр.)], тъй като няма
право да извършва една от двете основни банкови операции – или не може да
открива депозити или не може да предоставя заеми.
БАНКА С ОТДЕЛЕНИЯ (branch banking) (в макр.) (в САЩ) – търговска
банка (в макр.), която има отделения вътре в съответния щат и с отделения и в
други щати на САЩ.
БАНКА, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАКОНА НА ЕЙДЖ (Edge act bank) (в макр.)
(в САЩ) – дъщерно банково учреждение в САЩ, което извършва международни банкови операции.
БАНКИ КОРЕСПОНДЕНТИ (correspondent banks) (в макр.) – банки, които
са свързани помежду си със система от междубанкови депозити (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАНКИРАНЕ (banking) (ки) – във:
фракционално банкиране (в макр.);
тясно банкиране (в макр.).
БАНКНОТА (bank-note) (в макр.) – основна форма на книжните пари (в
макр.). Първоначално централната банка е разменяла банкнотите срещу скъпоценни метали.
БАНКОВ ВАЛУТЕН ПАЗАР (bank exchange market) (в межд.) – състои се от
междубанковия валутен пазар (в межд.) и валутния пазар между търговските
банки (в макр.) и техните клиенти.
БАНКОВ ДЕПОЗИТ (bank deposit) (ки) – във:
основен банков депозит (в макр.).
БАНКОВ ЗАЕМ (bank loan) (ки) – във:
външен банков заем (в межд.).
БАНКОВ КАПИТАЛ (capital of bank) (в макр.), собствен капитал на банката (в макр.), – разлика на между сумата на активите на търговската банка (в
макр.) и сумата на пасивите на търговската банка (в макр.).
БАНКОВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (bank interest rate) (в макр.) – същото като
банков сконтов процент (в макр.).
БАНКОВ МУЛТИПЛИКАТОР (bank multiplier) (в макр.), паричнокредитен мултипликатор (в макр.), – съотношение между пълното нарастване на паричната маса (в макр.) или на неин елемент и породилото го нарастване на отделен фактор на паричното обръщение в условията на взаимодействие между търговските банки (в макр.).
БАНКОВ ПАЗАР (bank market) (ки) – във:
банков валутен пазар (в межд.).
БАНКОВ ПОСРЕДНИК (bank intermediary) (ки) – във:
банков финансов посредник (в макр.).
БАНКОВ ПРОЦЕНТ (bank rate) (ки) – във:
банков лихвен процент (в макр.) (същото като банков сконтов процент (в
макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------банков сконтов процент (в макр.).
БАНКОВ РЕЗЕРВ (bank reserve) (в макр.) – същото като резервно банково
покритие (в макр.).
БАНКОВ РЕЗЕРВ (bank reserve) (ки) – във:
“излишен” банков резерв (в макр.);
банков резерв (в макр.) (същото като резервно банконо покритие (в
макр.));
банков резерв на евробанките (в межд.);
банков свръхрезерв (в макр.) (същото като “излишени” банков резерв);
вторичен банков резерв (в макр.);
зависим банков резерв (в макр.);
задължителен банков резерв (в макр.);
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.);
задължителни частични банкови резерви на местните банки (в межд.);
коефициент на банковия свръхрезерв (в макр.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.);
независим банков резерв (в макр.);
общ банков резерв (в макр.);
процент на задължителния банков резерв (в макр.);
пълен банков резерв (в макр.) (същото като пълно резервно банково покритие (в макр.));
свободен банков резерви (в макр.);
уравнение на банковите резерви (в макр.);
условие на задължителните банкови резерви (в межд.) (същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.));
частичен банков резерв (в макр.) (същото като частично резервно банково
покритие (в макр.)).
БАНКОВ РЕЗЕРВ НА ЕВРОБАНКИТЕ (bank reserve of eurobanks) (ки) –
във:
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.);
БАНКОВ СВРЪХРЕЗЕРВ (excess bank reserve) (в макр.) – същото като “излишени” банков резерв.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БАНКОВ СВРЪХРЕЗЕРВ (excess bank reserve) (ки) – във:
банков свръхрезерв (в макр.) (същото като “излишени” банков резерв);
коефициент на банковия свръхрезерв (в макр.).
БАНКОВ СКОНТОВ ПРОЦЕНТ (bank discount rate) (в макр.), банков лихвен процент (в макр.), – лихвен процент (в макр.), по който централната
банка (в макр.) предоставя заеми на търговските банки (в макр.).
БАНКОВ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК (bank financial intermediary) (в макр.),
същинска банка (в макр.), – финансов посредник (в макр.), който предоставя
заеми и участвува във формирането на паричната маса в обръщение. Банкови
финансови посредници са търговските банки (в макр.) от депозитния сектор,
тъй като техните пасиви са част от паричното предлагане, както и онези спестовни и заемни асоциации (институции) (в макр.), които имат право да предоставят заеми.
БАНКОВИ ПАРИ (bank money) (в макр.) – същото като кредитни пари (в
макр.).
БАНКОВИ ПАСИВИ (bank liabilities) (ки) – във:
управлявани банкови пасиви (в макр.).
БАНКОВО ПОКРИТИЕ (bank reserve) (ки) – във:
пълно резервно банково покритие (в макр.);
резервно банково покритие (в макр.);
стопроцентово резервно банково покритие (в макр.) (същото като пълно
резервно банково покритие (в макр.));
частично резервно банково покритие (в макр.).
БАНКОВО УЛЕСНЕНИЕ (banking facility) (ки) – във:
международни банкови улеснения (в межд.).
БАРЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (barrel-shaped economic
space) – барелно пространство (barrel-shaped space), състоящо се от икономически елементи; локално изпъкнало линейно топологично икономическо пространство, което притежава редица свойства на банаховото икономическо
пространство и на икономическото пространство на М. Фреше, но без предположението за икономическо метризиране (вж. линейно /векторно/ топологично икономическо пространство и метризиране на топологичното иконо102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо пространство). При изясняване на барелното пространство от значение са понятията за уравновесено и поглъщащо множество. Икономическото
множество A на векторното икономическо пространство E е уравновесено
икономическо множество, ако αx ∈ A за всички x ∈ A и α, за което α ≤ 1.
Икономическото множество A ∈ E е поглъщащо икономическо множество*
(absorbing economic space), ако то поглъща всяка точка от E, т.е. ако за всяко
x ∈ E съществува такова α > 0, щото αx ∈ A. Барелно икономическо пространство в линейното топологично икономическо пространство се нарича затвореното уравновесено поглъщащо изпъкнало икономическо множество. Барелно икономическо пространство е линейно топологично икономическо
пространство с присвоена (снабдено с) локално изпъкнала икономическа топология, в която всеки барел е околност на нула.
БАРИЕРА (barrier) (кд) – във:
извънмитническа бариера (в межд.) (същото като нетарифно ограничение
(в межд.));
нетарифна бариера (в межд.) (същото като нетарифно ограничение (в
межд.));
бариера за влизане (в микр.).
БАРИЕРА ЗА ВЛИЗАНЕ (entry-barrier) (в микр.) – естествено или създадено
от установените фирми (в микр.) в олигопола (в микр.) (респ. в отрасъла) препятствие срещу навлизането на нови фирми с цел първите да бъдат предпазени
от намаляване на техните печалби (в микр.). Смята се, че естествена бариера за
влизане са високите първоначални разходи (primary costs) (в микр.) за разкриването на новата фирма и за разработването на икономическия продукт от
нейна страна. Бариерите за влизане са обект на изучаване в теорията за ендогенните пазарни структури (в микр.) [респ. в теорията за ендогенните олигополи (в микр.)]. Според Джо Бейн бариерите за влизане са фактори, които
формират ограничаващата цена (в микр.). Според него има пет вида бариери
за влизане: (1) бариери на диференциацията на продуктите (в микр.), която
вече е извършена от установените фирми и чрез която те трайно са се настанили на пазара; (2) абсолютни предимства на установените фирми в сравнение с
новонавлизащите; (3) икономии от мащаба на производството, които реализират установените фирми и които не могат да бъдат достигнати от новонавлизащите фирми; (4) висок размер на първоначално необходимия капитал, който
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трябва да направят новонавлизащите фирми; (4) законови бариери, възпрепятствуващи влизането на нови фирми.
БАРОМЕТРИЧНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ БАРОМЕТРИЧНОЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО* (barometrically-asymmetric duopoly in barometricprice leadership) (в микр.) – частен случай на барометрично-асиметричен олигопол (в микр.) при барометрично-ценово лидерство (в микр.), който е съставен само от две фирми.
БАРОМЕТРИЧНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ БАРОМЕТРИЧНО ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО* (barometrically-asymmetric oligopoly in
barometric-price leadership) (в микр.) – координиран олигопол, при който има
установено барометрично ценово лидерство (в микр.).
БАРОМЕТРИЧНО-АСИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ БАРОМЕТРИЧНО ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО* (barometrically-asymmetric oligopoly firm in barometric-price leadership) (в микр.) – фирма, която влиза в състава
на координиран барометрично-асиметричен олигопол при барометрично ценово лидерство (в микр.). Неин частен случай е барометричноасиметричната дуополна фирма при барометрично-ценово лидерство*
(barometric-asymmetric duopoly firm in barometric-price leadership) (в микр.).
БАРОМЕТРИЧНО-ЦЕНОВА ЛИДЕРКА (barometric-price leader) (в микр.) –
фирма носителка на барометрично-ценово лидерство (в микр.).
БАРОМЕТРИЧНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (barometric-price leadership) (в
микр.) – при него определянето на цената се възлага на фирма {влизаща в
състава на координиран асиметричен олигопол (co-ordinated asymmetric
oligopoly) [вж. координиран олигопол (в микр.) и асиметричен олигопол (в
микр.)]}, която е придобила общопризнат пазарен опит и известност в отрасловия бизнес, независимо от това, че може да не е с най-нисък продуктов пределен производствен разход (в микр.) или че може да няма най-голям пазарен
дял.
БАРОМЕТРИЧНО-ЦЕНОВО ЛИДЕРСТВО (barometric-price leadership)
(ки) – във:
барометрично-асиметричен дуопол при барометрично-ценово лидерство
(в микр.);

104

104

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------барометрично-асиметричен олигопол при барометрично-ценово лидерство (в микр.);
барометрично-ценово лидерство (в микр.).
БАРОМЕТРИЧНО-ЦЕНОВА
ПОСЛЕДОВАТЕЛКА
(barometric-price
follower) (в микр.) – същото като фирма, барометрично-приемаща цената (в
микр.).
БАРТЕР (barter) (в макр.) – същото като бартерна сделка (в макр.).
БАРТЕРНА СДЕЛКА (barter transaction) (в макр.), бартер (в макр.), – непосредствена размяна на стока срещу стока без опосредствуващата роля на парите като средство за обръщение.
БАРТЛЕТ, М. (Bartlett,M.) (ки) – във:
икономически повременен прозорец на Бартлет, М. (вж. повременен
прозорец в икономиката).
БАУМОЛ, У. (Baumol, W.) (кд) – във:
Баумол, Уилям Дж.;
модел на Баумол, А., и Тобин, Дж., за трансакционното търсене на пари
(в макр.);
модели за максимизирането на приходите от продажбите на Баумол, У.
(в микр.);
точка на оптималното равновесие на фирмата в динамичния модел на
Баумол, У. (в микр.).
БАУМОЛ, УИЛЯМ ДЖ. (Baumol, William J.) (1922) – американски икономист с приноси в различни области на икономическата теория. Завършва колеж в Ню Йорк през 1942 г. и получава докторска степен в Лондонския университет през 1949 г. Докторската му дисертация е на тема “Икономиката на
благосъстоянието и теорията за държавата” (Baumol, W. Welfare Economics and
the Theory of the State. Harvard University Press, 1965), в която обсъжда недостатъците на пазара в условията на съвършена конкуренция (в микр.). От 1947
до 1949 г. преподава в Лондонската икономическа школа. От 1950 г. е преподавател в Принстънския университет, където през 1954 г. става професор. От
1971 г. преподава в Нюйоркския университет. Той е президент на Източната
икономическа асоциация през 1978 г., вицепрезидент на Американската ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа асоциация през 1967 г. и неин президент през 1981 г. Носител е на
почетни степени и звания на американски и европейски университети.
У. Баумол издига хипотезата за максимизирането на приходите от продажбите, с което формулира управленската теория за поведението на фирмата.
Той забелязва, че фирмите обикновено не реагират на променящите се пазарни
условия така, както е предвидено в общовъзприетата икономическа теория. Те
предпочитат да максимизират постъпленията от оборота (от реализацията) независимо от характера на породените от това изменения в размера на разходите, които е възможно да нарастват с ускорени темпове и с това да намаляват
печалбите. И макар че фирмите искат да увеличат печалбите си, тяхното поведение не отговаря на това изискване. Те не реагират подобаващо и на намаляването на търсенето, т.е. поведението им и при тази ситуация в действителност
не е подчинено на максимизирането на печалбите. Така че практиката опровергава ортодоксалната теория за максимизирането на печалбите. Затова, за да
се отговори на действителността, тази теория според У. Баумол трябва да бъде
допълнена с теория за максимизиране на продажбите.
У. Баумол става известен и с прекрасния си учебник “Икономическа теория и изследване на операциите” (Baumol, W. Economic Theory and Operations
Analysis. Prentice-Hall, London, 1961), който е преведен и на руски език (Баумоль, У. Экономическая теория и исследование операций. Издательство
“Прогресс”, М., 1965). Има разработки в областта на икономическата динамика, икономическия растеж, проблемите на околната среда и математическата икономика. Други по-важни трудове на У. Баумол са: “Икономическа динамика: уводен курс” (Baumol, W. Economic Dinamics: An Introduction.
Macmillian, 1951); “Акселерация без възхваляване” (Baumol, W. Acceleration
without Magnificaton. – In: American Economic Review, 1956, № 3); “Бизнесповедение, стойност и растеж” (Baumol, W. Business Behavior, Value and Crowth.
Harcourt, Brace & World, 1959); “Макроикономика на небалансирания растеж:
анатомия на урбанистичната криза” (Baumol, W. Macroeconomics of
Unbalanced Crowth: The Anatomy of Urban Crisis. – In: American Economic
Review, June 1967); “Теория на политиката на околната среда” (Baumol, W.
Theory of Environmental Policy. Prentice-Hall, 1975).
БЕДНОСТ (poverty) (кд) – във:
капан на бедността (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗДЕФИЦИТНА БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ (non-deficiency fiscal expansion) (в макр.) – същото като бездефицитно финансиране (в макр.).
БЕЗДЕФИЦИТНА ЕКСПАНЗИЯ (non-deficiency expansion) (ки) – във:
бездефицитна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като бездефицитно
финансиране (в макр.)).
БЕЗДЕФИЦИТНО ФИНАНСИРАНЕ (non-deficiency funding) (в макр.), бездефицитна бюджетна експанзия (в макр.), – бюджетна експанзия (в макр.),
финансирана с данъци (в макр.).
БЕЗИНЕРЦИОНЕН
ДИНАМИЧЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
МОДЕЛ
(uninertial dynamic economic model) – същото като кинематичен динамичен
икономически модел.
БЕЗИНЕРЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (uninertial economic
model) (ки) – във:
безинерционен динамичен икономически модел (същото като кинематичен
динамичен икономически модел).
БЕЗКОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (non-coalitional economic
game) – икономическа игра, при която множеството на коалициите на икономическите действия и това на коалициите на икономическите интереси съвпадат [тези множества съвпадат и с множеството на икономическите играчи
(economic players)], а отношенията на икономическите предпочитания се задават чрез функциите на печалбите. Икономическа игра, в която не участвува
нито една икономическа коалиция от играчи; икономическа игра, участниците
в която преследват своите цели, като действуват изолирано един от друг. Тя
може да бъде описана чрез системата
Γ = I , {si }i∈ I , {H i }i∈ I ,

където I = (1, 2, …, n) е множеството от участници [от икономически играчи
(economic players)], si – икономическата стратегия на i-тия участник, Hi –
функцията на неговата печалба (вж. функция на печалбата в теорията на игрите в икономиката), която приема реални значения и е определена в декартовото произведение S = s1 × s 2 × ... × s n . Основен принцип на оптималността в
безкоалиционната икономическа игра е принципът на осъществимостта на
целта, който привежда играта към икономическа ситуация на равновесие по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дж. Неш. Ситуацията s* е равновесна икономическа ситуация (economic
equilibrium sitation), ако за всички i ∈ I и si ∈ S i
е валидно неравенството
H i ( s*) ≥ H i ( s* ||s i ),
където

s* || s i = F j∈ I \ i s ∗j × s i .
Ето защо при съответната ситуация нито един от играчите не е заинтересован
от едностранното нарушаване на договора между участниците в икономическата игра. Според теоремата на Дж. Неш крайната безкоалиционна икономическа игра (finite non-coalition economic game) (т.е. когато I и Si са крайни) има икономическа ситуация на равновесие при смесени икономически
стратегии. Теоремата на Дж. Неш е обобщена и за безкрайни безкоалиционни икономически игри (infinite non-coalition economic games) с крайно число участници и за безкрайни безкоалиционни икономически игри с безкрайно
число участници (вж. и неатомична икономическа игра). Равновесните икономически ситуации s и v са взаимозаменяеми равновесни икономически ситуации (mutual-interchangeable /intersubstituteable/ economic equilibrium
sitations), ако всяка икономическа ситуация r = F j ∈I r i , където ri = si или ri = vi,

i ∈ I , е също равновесна. Равновесните икономически ситуации s и v са еквивалентни равновесни икономически ситуации (equiaxial economic
equilibrium sitations), ако Hi(s) = Hi(v) за всички i ∈ I . Частни случаи на безкоалиционните икономически игри са антагонистичните икономически игри, в
т.ч. матричните икономически игри (matrix economic game), изпъкналите
икономически игри, матричните икономически игри, стохастичните икономически игри, и икономическите игри с единичен квадрат. Динамичните
икономически игри [в т.ч. и диференциалните икономически игри, рекурсивните икономически игри и икономическите игри на изживяване] също принадлежат към безкоалиционните икономически игри. Вж. теория на игрите в икономиката.

БЕЗКОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (non-coalitional economic
game) (ки) – във:
безкоалиционна икономическа игра;
безкоалиционна неатомична икономическа игра (вж. неатомична икономическа игра);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безкрайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна
икономическа игра);
крайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна икономическа игра).
БЕЗКОАЛИЦИОННА НЕАТОМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (onecoalition non-atomic economic game) – вж. неатомична икономическа игра.
БЕЗКРАEН АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (infinite
autonomous economic automaton) – вж. автономен икономически автомат.
БЕЗКРАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (infinite economic automaton) –
икономически автомат (в качеството му на математически модел на динамична икономическа система), при който множеството на неговите вътрешни
икономически състояния Q е безкрайно. Формално безкрайният икономически
автомат се представя от петорката M = (Q, X, Y, δ, λ), където за разлика от
крайния икономически автомат множеството на неговите вътрешни икономически състояния Q е безкрайно икономическо множество, а X и Y са съответно
множествата на входните икономически въздействия и изходните икономически въздействия, които могат да бъдат както крайни икономически множества* (finite economic sets) така и безкрайни икономически множества*
(infinite economic sets). С δ : Q × X → Q е означена еднозначната функция на
икономическите преходи* (economic transients function), а с λ : Q × X → Y –
еднозначната функция на изходните икономически въздействия* (output
economic impacts /actions/ function) (функцията на изходите) на безкрайния
икономически автомат. Представлява математически модел на безкрайна
стационарна динамична икономическа система с дискретно време*
(infinite ststionary dynamic economic system with discrete time). Тя има безкраен
брой икономически състояния. Обикновено се разглеждат безкрайни икономически автомати, които имат краен брой входни и изходни икономически
въздействия и изброимо (бройно) безкрайно множество от вътрешни икономически състояния.
Резултатни изследвания могат да се извършват предимно върху отделни
класове безкрайни икономически автомати, които се групират основно в две
направления. При първото направление безкрайният икономически автомат
се задава в абстрактен вид, т.е. се разглежда като абстрактен икономически
автомат* (absrtract economic automaton), който е петорката M = (Q, X, Y, δ, λ),
където икономическото множество на вътрешните състояния Q е някаква ма109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тематическа структура в икономиката (ако се използва определението на
френската група математици Н. Бурбаки), като например линейно, топологично, метрично и т.н. икономическо пространство, икономическа група и други
подобни, а функциите δ и λ са някакви естествено определими в горните термини икономически функции или икономически оператори, каквито са например линейните икономически оператори. При второто направление безкрайният икономически автомат се задава в структурен вид, т.е. се разглежда
като структурен икономически автомат* (structural economic automaton), което означава, че е реализиран в някаква логическа икономическа мрежа.
Структурата на логическите икономически мрежи и нейните елементи определят структурата на множеството на икономическите състояния Q и на икономическите функции (операциите) δ и λ. Структурните икономически автомати
се наричат още абстрактни икономически машини* (absrtract economic
machines) и могат да бъдат използвани за изпълнението чрез тях на различни
икономически алгоритми. Изобщо има основание да се смята, че самото понятие за икономически алгоритъм (economic algorithm) може да бъде разкрито
само чрез опериране с понятието за безкраен икономически автомат. Нещо повече, безкрайният икономически автомат може да се използва като модел за
изследване на цели класове от крайни икономически автомати и по този начин чрез тях да се изолират някои общи закономерности на тяхното икономическо поведение.

БЕЗКРАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ (infinite economic automaton)
(ки) – във:
безкраeн автономен икономически автомат (вж. автономен икономически автомат);
безкраен икономически автомат.
БЕЗКРАЙНА АНТАГОНИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (infinite
antagonistic economic game) – вж. антагонистична икономическа игра.
БЕЗКРАЙНА БЕЗКОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (infinite
non-coalition economic game) – вж. безкоалиционна икономическа игра.
БЕЗКРАЙНА ГРАНИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ*
(infinite limit of the economic regulation) – безкрайната граница y0 = ∞ или y0 = –
∞, към която под въздействието на разходящо /дивергентно/ икономическото
регулиране, извършвано от регулиращата икономическа подсистема R итера110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно се стреми поведението (изходът) на системата на икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система) S; граница на поведението
на системата на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране S. Резултат е от функционирането на разходящо-действуващата /дивергентнодействуващата/ обратна икономическа връзка. Обуславя се от това, че абсолютното значение на оператора за обратна връзка (на оператора R на регулиращата икономическа подсистема R на системата S) е равно или е по-голямо
от единица (|R| ≥ 1), т.е. от това, че R е оператор за усилващо преобразуване
или е оператор за тъждествено преобразуване.

БЕЗКРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (infinite economic game) – икономическа игра, в която поне един от икономическите играчи (economic players)
(от участниците в играта) разполага с безкраен брой икономически стратегии.
Вж. теория на игрите в икономиката.
БЕЗКРАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (infinite economic game) (ки) – във:
безкрайна антагонистична икономическа игра (вж. антагонистична
икономическа игра);
безкрайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна
икономическа игра);
безкрайна икономическа игра.
БЕЗКРАЙНА ПАМЕТ (infinite memory) (ки) – във:
икономически филтър с безкрайна памет (вж. оптимален икономически
филтър).
БЕЗКРАЙНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (infinite economic set) –
такова икономическо множество, което е равномощно на някакво негово собствено икономическо подмножество. (В това твърдение се използва предложеното от Р. Дедекинд определение за безкрайни множества). Всяко икономическо множество, което не е безкрайно, е крайно икономическо множество.
БЕЗКРАЙНО-ГОЛЯМА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (infinitely-long
economic function) – икономическа функция f (x) на променливата x, която с
изменението на x става и си остава по абсолютната си величина по-голяма от
всяко зададено преди това число. Икономическата функция f (x), която е определена в околността на точката x0, е безкрайно-голяма икономическа функция при x, което се стреми (клони) към x0, ако за всяко число M > 0 може да се
111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намери такова число δ =δ(M) > 0, щото за всички x ≠ x0, при които |x – x0| < δ, е
валидно неравенството |f(x)| > M. Това се записва като

lim f ( x) = ∞.

x → x0

Ако f (x) е безкрайно-голяма икономическа функция, тогава 1/f(x) е безкрайномалка икономическа функция.

БЕЗКРАЙНО-ГОЛЯМО ЕЛАСТИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ (infinitely-elastic
supply) (ки) – във:
безкрайно-голямо еластично продуктово предлагане (в микр.).
БЕЗКРАЙНО-ГОЛЯМО ЕЛАСТИЧНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ
(infinitely-elastic product supply) (в микр.) – краен случай на силноеластично
продуктово предлагане (в микр.). Кривата на продуктовото предлагане (в
микр.) е права линия, успоредна на абсцисната ос. При него коефициентът на
ценовата еластичност на продуктовото предлагане (в микр.) е равен на плюс
безкрайност, а темпът на нарастването (респ. на намаляването) на продуктовата цена обуславя безкрайно голяма темп на нарастване (респ. на намаляване) на съвкупния обем на реализацията. Цената при този вариант на еластичност на продуктовото предлагане (в микр.) е постоянна величина.
БЕЗКРАЙНО-ГОЛЯМО ЕЛАСТИЧНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (infinitely-elastic product demand to price) (в микр.) – продуктово
търсене (в микр.), чиято еластичност към цената е равна на плюс безкрайност
[вж. ценова еластичност на продуктовото търсене (в микр.)]. При него кривата на продуктовото търсене е права линия, успоредна на абсцисната ос, а
темпът на нарастването (респ. на намаляването) на продуктовата цена обуславя безкраен темп на нарастване (респ. на намаляване) на общия разход на
потребителя. При този случай цената се разглежда като константна (постоянна) величина.
БЕЗКРАЙНО-МАЛКА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (infinitesimal economic function) – икономическа функция f (x) на променливата x, която с изменението на x става и си остава по абсолютната си величина по-малка от всяко
зададено преди това число. Икономическата функция f (x), която е определена
в околността на точката x0, е безкрайно-малка икономическа функция при x,
което се стреми (клони) към x0, ако за всяко число ε > 0 може да се намери та112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кова число δ =δ(ε) > 0, щото за всички x, при които |x – x0| < δ, е валидно неравенството |f(x)| < ε. Това се записва като

lim f ( x) = 0.

x → x0

Ако f (x) е безкрайно-малка икономическа функция, тогава 1/f(x) е безкрайноголяма икономическа функция.

БЕЗКРАЙНОМЕРНА ЛИНЕЙНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (infinite-directional linear optimizational economic problem) –
вж. линейно програмиране.
БЕЗКРАЙНОМЕРНА НЕЛИНЕЙНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (infinitely-directional non-linear optimizational economic
problem) – същото като задача на безкрайномерното нелинейно програмиране в икономиката. Вж. нелинейно програмиране.
БЕЗКРАЙНОМЕРНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (infinite-directional optimizational economic problem) (ки) – във:
безкрайномерна линейна оптимизационна икономическа задача (вж.
линейно програмиране);
безкрайномерна нелинейна оптимизационна икономическа задача
(вж. нелинейно програмиране).
БЕЗКРАЙНОМЕРНО ЛИНЕЙНО ПРОГРАМИРАНЕ (infinite-directional
linear programming) – вж. линейно програмиране.
БЕЗКРАЙНОМЕРНО НЕЛИНЕЙНО ПРОГРАМИРАНЕ (infinitelydirectional non-linear programming) в икономиката – вж. нелинейно програмиране.
БЕЗКРАЙНОМЕРНО ПРОГРАМИРАНЕ (infinite-directional programming)
(ки) – във:
безкрайномерно линейно програмиране (вж. линейно програмиране);
безкрайномерно нелинейно програмиране (вж. нелинейно програмиране).
БЕЗКРАЙНОСТ (infinity) (кд) – във:
абстракция на актуалната икономическа безкрайност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на икономическия
растеж bi, който е общо понятие за безналичен фитензитет на икономическия растеж и безналичен котензитет на икономическия растеж; битензитет на икономическия растеж bi, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инбитензитета на икономическия растеж и
дебитензитета на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
адибитензитета на икономическия растеж и деабитензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния битензитет и темпа на растежа е
безналичната битензивност на икономическия растеж BI = 0.
Форми на проявление на безналичния битензитет (вж. икономическа форма) са безналичният хомеотензитет на икономическия растеж, безналичният креатензитет на икономическия растеж, безналичният оптензитет на
икономическия растеж, безналичният битертензитет на икономическия
растеж. Негови разновидности са още безналичният битензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical bitensivity of the product
economic growth), безналичният битензитет на факторовия икономически
растеж* (anarchical bitensivity of the factor economic growth), безналичният
битензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical bitensivity
of the utility economic growth), безналичният битензитет на стойностния
икономически растеж* (anarchical bitensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж k, който е общо понятие за безналичен интертензитет на
икономическия растеж и безналичен екстертензитет на икономическия растеж; битертензитет на икономическия растеж k, чието значение е равно на
нула. Представлява преходно положение между инбитертензитета на икономическия растеж и дебитертензитета на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битернална114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Той е съставка на адибитертензитета на икономическия растеж и деабитертензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния битертензитет и темпа на растежа е безналичната битертензивност на икономическия растеж K = 0.
Негови разновидности са безналичният битертензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical bitertensivity of the product economic
growth), безналичният битертензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical bitertensivity of the factor economic growth), безналичният
битертензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical bitertensivity of the utility economic growth), безналичният битертензитет на
стойностния икономически растеж* (anarchical bitertensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж e, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инекстензитета на икономическия растеж и деекстензитета
на икономическия растеж. Означава, че някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че неговият допълващ екстратензитет на икономическия растеж
h в даден икономически растеж е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният екстратензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология
на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка
на адиекстензитета на икономическия растеж и деаекстензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния екстензитет и темпа на растежа е безналичната екстензивност на икономическия растеж E = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Негови разновидности са безналичният екстензитет на продуктовия
икономически растеж* (anarchical extensivity of the product economic growth),
безналичният екстензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical extensivity of the factor economic growth), безналичният екстензитет
на полезностния икономически растеж* (anarchical extensivity of the utility
economic growth), безналичният екстензитет на стойностния икономически растеж* (anarchical extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж n, чието значение е равно на нула. Представлява преходно
положение между инекстертензитета на икономическия растеж и деекстертензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв външен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че интертензитетът на икономическия растеж m,
когото екстертензитетът допълва в даден икономически растеж, е равен на
темпа на растежа, т.е. е нормалният интертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адиекстертензитета на икономическия растеж
и деаекстертензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния екстертензитет и темпа на растежа е безналичната екстертензивност на
икономическия растеж N = 0.
Негови разновидности са безналичният екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical extertensivity of the product economic
growth), безналичният екстертензитет на факторовия икономически
растеж* (anarchical extertensivity of the factor economic growth), безналичният екстертензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical
extertensivity of the utility economic growth), безналичният екстертензитет
на стойностния икономически растеж* (anarchical extertensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж h, чието значение е равно на нула. Представлява преходно
положение между интензитета на икономическия растеж (съкратено от
инекстратензитет на икономическия растеж) и детензитета на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж).
Означава, че някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж няма
принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че екстензитетът на икономическия растеж e, когото екстратензитетът допълва в даден
икономически растеж, е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният екстензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиекстратензитета на икономическия растеж и деаекстратензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния екстратензитет и темпа на растежа е безналичната екстратензивност на икономическия растеж H = 0.
Негови разновидности са безналичният екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical extratensivity of the product economic
growth), безналичният екстратензитет на факторовия икономически
растеж* (anarchical extratensivity of the factor economic growth), безналичният екстратензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical
extratensivity of the utility economic growth), безналичният екстратензитет
на стойностния икономически растеж* (anarchical extratensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchical economic growth)
– същото като нулев икономически растеж.
БЕЗНАЛИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailable economic factor)
(ки) – във:
117

117

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------амортизационен текущо-безналичен производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени
икономически фактори);
безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж m, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между реинтертензитета на икономическия растеж и деинтертензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия
растеж y. От това следва, че неговият допълващ екстертензитет на икономическия растеж n в даден икономически растеж е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният екстертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Той е съставка на адиинтертензитета на икономическия растеж и деаинтертензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния интертензитет и темпа на растежа е безналичната интертензивност на икономическия растеж M = 0.
Негови разновидности са безналичният интертензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical intertensivity of the product economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth), безналичният интертензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical intertensivity of the factor economic growth), безналичният
интертензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical intertensivity of the utility economic growth), безналичният интертензитет на
стойностния икономически растеж* (anarchical intertensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на икономическия
растеж i, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение
между инкатензитета на икономическия растеж и декатензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това
следва, че неговият допълващ оптензитет на икономическия растеж a в даден икономически растеж е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният оптензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адикатензитета на икономическия растеж и деакатензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния катензитет и темпа на растежа е безналичната катензивност на икономическия растеж I = 0.
Негови разновидности са безналичният катензитет на продуктовия
икономически растеж* (anarchical catensivity of the product economic growth),
безналичният катензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical catensivity of the factor economic growth), безналичният катензитет на
полезностния икономически растеж* (anarchical catensivity of the utility
economic growth), безналичният катензитет на стойностния икономически растеж* (anarchical catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж r, чието значение е равно на нула. Представлява преходно
положение между инквалитензитета на икономическия растеж и деквалитензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв качествен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че квантитензитетът на икономическия растеж q,
когото квалитензитетът допълва в даден икономически растеж, е равен на
темпа на растежа, т.е. е нормалният квантитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на адиквалитензитета на икономическия растеж и деаквалитензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния квалитензитет и темпа на растежа е безналичната квалитензивност на икономическия растеж R = 0.
Негови разновидности са безналичният квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical qualitensivity of the product economic
growth), безналичният квалитензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical qualitensivity of the factor economic growth), безналичният
квалитензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical qualitensivity of the utility economic growth), безналичният квалитензитет на
стойностния икономически растеж* (anarchical qualitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет
на икономическия растеж q, чието значение е равно на нула. Представлява
преходно положение между инквантитензитета на икономическия растеж и
деквантитензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв количествен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че неговият допълващ квалитензитет на
икономическия растеж r в даден икономически растеж е равен на темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа, т.е. е нормалният квалитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адиквантитензитета на икономическия растеж
и деаквантитензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния квантитензитет и темпа на растежа е безналичната квантитензивност
на икономическия растеж Q = 0.
Негови разновидности са безналичният квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical quantitensivity of the product economic
growth), безналичният квантитензитет на факторовия икономически
растеж* (anarchical quantitensivity of the factor economic growth), безналичният квантитензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical
quantitensivity of the utility economic growth), безналичният квантитензитет
на стойностния икономически растеж* (anarchical quantitensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет на икономическия
растеж co [съкратено от допълващ (complementary)], чието значение е равно
на нула. Представлява преходно положение между инкотензитета на икономическия растеж и декотензитета на икономическия растеж. Означава, че
някакъв допълващ (към този на фитензитета) фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че
фитензитетът на икономическия растеж fi, когото котензитетът допълва в
даден икономически растеж, е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният
фитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
адикотензитета на икономическия растеж и деакотензитета на икономи121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж. Частното между безналичния котензитет и темпа на растежа е
безналичната котензивност на икономическия растеж CO = 0.
Форми на проявление на безналичния котензитет (вж. икономическа форма) са безналичният квалитензитет на икономическия растеж, безналичният
екстратензитет на икономическия растеж, безналичният оптензитет на
икономическия растеж, безналичният екстертензитет на икономическия
растеж. Негови разновидности са още безналичният котензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical cotensivity of the product
economic growth), безналичният котензитет на факторовия икономически
растеж* (anarchical cotensivity of the factor economic growth), безналичният
котензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical cotensivity
of the utility economic growth), безналичният котензитет на стойностния
икономически растеж* (anarchical cotensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d, който е общо понятие за безналичен екстензитет на икономическия растеж и безналичен екстратензитет на икономическия растеж; креатензитет на икономическия растеж d, чието значение е равно на
нула. Представлява преходно положение между инкреатензитета на икономическия растеж и декреатензитета на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адикреатензитета на икономическия растеж и
деакреатензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния
креатензитет и темпа на растежа е безналичната креатензивност на икономическия растеж D = 0.
Негови разновидности са безналичният креатензитет на продуктовия
икономически растеж* (anarchical creatensivity of the product economic
growth), безналичният креатензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical creatensivity of the factor economic growth), безналичният
креатензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical createn122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sivity of the utility economic growth), безналичният креатензитет на
стойностния икономически растеж* (anarchical creatensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия
растеж a, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение
между иноптензитета на икономическия растеж и деоптензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че катензитетът на икономическия растеж i, когото оптензитетът
допълва в даден икономически растеж, е равен на темпа на растежа, т.е. е
нормалният катензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на адиоптензитета на икономическия растеж и деаоптензитета на
икономическия растеж. Частното между безналичния оптензитет и темпа на
растежа е безналичната оптензивност на икономическия растеж R = 0.
Негови разновидности са безналичният оптензитет на продуктовия
икономически растеж* (anarchical optensivity of the product economic growth),
безналичният оптензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical optensivity of the factor economic growth), безналичният оптензитет на
полезностния икономически растеж* (anarchical optensivity of the utility
economic growth), безналичният оптензитет на стойностния икономически растеж* (anarchical optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (unavailable production economic factor) – вж. производствени икономически
фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailable production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени
икономически фактори);
безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия
растеж j, който е общо понятие за безналичен катензитет на икономическия
растеж и безналичен оптензитет на икономическия растеж; ретензитет на
икономическия растеж j, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инретензитета на икономическия растеж и деретензитета на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиретензитета на икономическия растеж и деаретензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния ретензитет и темпа на растежа е безналичната ретензивност на икономическия растеж J = 0.
Негови разновидности са безналичният ретензитет на продуктовия
икономически растеж* (anarchical retensivity of the product economic growth),
безналичният ретензитет на факторовия икономически растеж* (anar124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------chical retensivity of the factor economic growth), безналичният ретензитет на
полезностния икономически растеж* (anarchical retensivity of the utility
economic growth), безналичният ретензитет на стойностния икономически растеж* (anarchical retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (unavailable labour production economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailable labour production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (unavailable physical production economic factor) – вж. физически
производствени икономически фактори.
БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (unavailable physical production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-безналичен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия
растеж fi, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение
между инфитензитета на икономическия растеж и дефитензитета на икономическия растеж. Означава, че някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че неговият допълващ котензитет на икономическия растеж co в даден икономически растеж е равен на темпа на растежа, т.е. е нормалният котензитет на икономическия растеж. Разновидност
е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Той е съставка на адифитензитета на икономическия растеж и деафитензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния фитензитет и
темпа на растежа е безналичната фитензивност на икономическия растеж FI
= 0.
Форми на проявление на безналичния фитензитет (вж. икономическа
форма) са безналичният квантитензитет на икономическия растеж,
безналичният екстензитет на икономическия растеж, безналичният
катензитет на икономическия растеж, безналичният интертензитет на
икономическия растеж. Негови разновидности са още безналичният
фитензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical fitensivity
of the product economic growth), безналичният фитензитет на факторовия
икономически растеж* (anarchical fitensivity of the factor economic growth),
безналичният фитензитет на полезностния икономически растеж*
(anarchical fitensivity of the utility economic growth), безналичният
фитензитет на стойностния икономически растеж* (anarchical fitensivity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o, който е общо понятие за безналичен квантитензитет
на икономическия растеж и безналичен квалитензитет на икономическия
растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието значение е равно
на нула. Представлява преходно положение между инхомеотензитета на икономическия растеж и дехомеотензитета на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адихомеотензитета на икономическия растеж и
деахомеотензитета на икономическия растеж. Частното между безналичния
хомеотензитет и темпа на растежа е безналичната хомеотензивност на икономическия растеж O = 0.
Негови разновидности са безналичният хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (anarchical homeotensivity of the product economic
growth), безналичният хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (anarchical homeotensivity of the factor economic growth), безналичният
хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (anarchical homeotensivity of the utility economic growth), безналичният хомеотензитет на
стойностния икономически растеж* (anarchical homeotensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI, която е общо понятие за безналична фитензивност на икономическия растеж и безналична котензивност на икономическия растеж; битензивност на икономическия растеж BI, чието значение е равно на нула.
Представлява преходно положение между инбитензивността на икономическия растеж и дебитензивността на икономическия растеж. Разновидност е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на адибитензивността на икономическия растеж и деабитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния битензитет на икономическия растеж bi = 0 и темпа на икономическия
растеж y.
Форми на проявление на безналичната битензивност (вж. икономическа
форма) са безналичната хомеотензивност на икономическия растеж, безналичната креатензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на икономическия растеж, безналичната битертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са още безналичната битензивност
на продуктовия икономически растеж* (anarchical bitensity of the product
economic growth), безналичната битензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical bitensity of the factor economic growth), безналичната
битензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical bitensity
of the utility economic growth), безналичната битензивност на стойностния
икономически растеж* (anarchical bitensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на
икономическия растеж K, която е общо понятие за безналична интертензивност на икономическия растеж и безналична екстертензивност на икономическия растеж; битертензивност на икономическия растеж K, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инбитертензивността на икономическия растеж и дебитертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се
и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адибитертензивността
на икономическия растеж и деабитертензивността на икономическия рас128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж. Тя е частното между безналичния битертензитет на икономическия
растеж k = 0 и темпа на икономическия растеж y.
Нейни разновидности са безналичната битертензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical bitertensity of the product economic
growth), безналичната битертензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical bitertensity of the factor economic growth), безналичната
битертензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical
bitertensity of the utility economic growth), безналичната битертензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical bitertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж E, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инекстензивността на икономическия растеж и деекстензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв екстензивен
фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия
растеж y. От това следва, че неговата допълваща екстратензивност на икономическия растеж H в даден икономически растеж е равна на единица, т.е. е
нормалната екстратензивност на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиекстензивността на икономическия растеж и деаекстензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния екстензитет на икономическия растеж e = 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната екстензивност на продуктовия
икономически растеж* (anarchical extensity of the product economic growth),
безналичната екстензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical extensity of the factor economic growth), безналичната екстензивност
на полезностния икономически растеж* (anarchical extensity of the utility
economic growth), безналичната екстензивност на стойностния икономически растеж* (anarchical extensity of the value economic growth) (вж. продук129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност
на икономическия растеж N, чието значение е равно на нула. Представлява
преходно положение между инекстертензивността на икономическия растеж и деекстертензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв външен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че интертензивността на икономическия растеж M, която екстертензивността допълва в даден икономически растеж, е равна на единица, т.е. е нормалната интертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстертензивността на
икономическия растеж и деаекстертензивността на икономическия растеж.
Тя е частното между безналичния екстертензитет на икономическия растеж
n = 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical extertensity of the product economic
growth), безналичната екстертензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical extertensity of the factor economic growth), безналичната
екстертензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical extertensity of the utility economic growth), безналичната екстертензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical extertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност
на икономическия растеж H, чието значение е равно на нула. Представлява
преходно положение между интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж) и детензивността
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж (съкратено от и деекстратензивност на икономическия растеж). Означава, че някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това
следва, че екстензивността на икономическия растеж E, която екстратензивността допълва в даден икономически растеж, е равна на единица, т.е. е
нормалната екстензивност на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиекстратензивността на икономическия растеж и деаекстратензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния
екстратензитет на икономическия растеж h = 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical extratensity of the product economic
growth), безналичната екстратензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical extratensity of the factor economic growth), безналичната
екстратензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical extratensity of the utility economic growth), безналичната екстратензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical extratensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на
икономическия растеж M, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между реинтертензивността на икономическия растеж и
деинтертензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че неговата допълваща екстертензивност
на икономическия растеж N в даден икономически растеж е равна на единица, т.е. е нормалната екстертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощ131

131

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста. Съставка е на адиинтертензивността на икономическия растеж и деаинтертензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между безналичния интертензитет на икономическия растеж m = 0 и темпа
на растежа.
Нейни разновидности са безналичната интертензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical intertensity of the product economic
growth), безналичната интертензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical intertensity of the factor economic growth), безналичната
интертензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical intertensity of the utility economic growth), безналичната интертензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical intertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).

БЕЗНАЛИЧНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж I, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инкатензивността на икономическия растеж и декатензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв идентифициран
фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия
растеж y. От това следва, че неговата допълваща оптензивност на икономическия растеж A в даден икономически растеж е равна на единица, т.е. е
нормалната оптензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адикатензивността на икономическия растеж и деакатензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния катензитет на икономическия растеж i = 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната катензивност на продуктовия
икономически растеж* (anarchical catensity of the product economic growth),
безналичната катензивност на факторовия икономически растеж* (anar132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------chical catensity of the factor economic growth), безналичната катензивност на
полезностния икономически растеж* (anarchical catensity of the utility
economic growth), безналичната катензивност на стойностния икономически растеж* (anarchical catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на
икономическия растеж R, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инквалитензивността на икономическия растеж и
деквалитензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв качествен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че квантитензивността на икономическия
растеж Q, която квалитензивността допълва в даден икономически растеж, е
равна на единица, т.е. е нормалната квантитензивност на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адиквалитензивността на
икономическия растеж и деаквалитензивността на икономическия растеж.
Тя е частното между безналичния квалитензитет на икономическия растеж r
= 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical qualitensity of the product economic
growth), безналичната квалитензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical qualitensity of the factor economic growth), безналичната
квалитензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical
qualitensity of the utility economic growth), безналичната квалитензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical qualitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност
на икономическия растеж Q, чието значение е равно на нула. Представлява
преходно положение между инквантитензивността на икономическия растеж и деквантитензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв количествен фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на
икономическия растеж y. От това следва, че неговата допълваща квалитензивност на икономическия растеж R в даден икономически растеж е равна на
единица, т.е. е нормалната квалитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на адиквантитензивността на икономическия растеж и деаквантитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния квантитензитет на икономическия растеж q = 0 и
темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical quantitensity of the product economic
growth), безналичната квантитензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical quantitensity of the factor economic growth), безналичната
квантитензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical
quantitensity of the utility economic growth), безналичната квантитензивност
на стойностния икономически растеж* (anarchical quantitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical cotensity of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия растеж CO [съкратено от допълващd (complementary)], чието значение е
равно на нула. Представлява преходно положение между инкотензивността
на икономическия растеж и декотензивността на икономическия растеж.
Означава, че някакъв допълващ (към даден фиксиран) фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това
следва, че фитензивността на икономическия растеж FI, която котензив134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността допълва в даден икономически растеж, е равна на единица, т.е. е нормалната фитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адикотензивността на икономическия растеж и деакотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния котензитет на икономическия растеж co = 0 и темпа на растежа.
Форми на проявление на безналичната котензивност (вж. икономическа
форма) са безналичната квалитензивност на икономическия растеж, безналичната екстратензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на икономическия растеж, безналичната екстертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са още безналичната котензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical cotensity of the
product economic growth), безналичната котензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical cotensity of the factor economic growth), безналичната котензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical cotensity of the utility economic growth), безналичната котензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical cotensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).

БЕЗНАЛИЧНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на
икономическия растеж D, която е общо понятие за безналична екстензивност
на икономическия растеж и безналична екстратензивност на икономическия
растеж; креатензивност на икономическия растеж D, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инкреатензивността на
икономическия растеж и декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпове на прираста. Съставка е на адикреатензивността на икономическия
растеж и деакреатензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между безналичния креатензитет на икономическия растеж d = 0 и темпа на
икономическия растеж y.
Нейни разновидности са безналичната креатензивност на продуктовия
икономически растеж* (anarchical creatensity of the product economic growth),
безналичната креатензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical creatensity of the factor economic growth), безналичната креатензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical creatensity of the
utility economic growth), безналичната креатензивност на стойностния
икономически растеж* (anarchical creatensity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж A, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между иноптензивността на икономическия растеж и деоптензивността на икономическия растеж. Означава, че някакъв неидентифициран
фактор на икономическия растеж няма принос в темпа на икономическия
растеж y. От това следва, че катензивността на икономическия растеж I,
която оптензивността допълва в даден икономически растеж, е равна на единица, т.е. е нормалната катензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на адиоптензивността на икономическия растеж и деаоптензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния оптензитет на икономическия растеж a = 0 и темпа на растежа.
Нейни разновидности са безналичната оптензивност на продуктовия
икономически растеж* (anarchical optensity of the product economic growth),
безналичната оптензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical optensity of the factor economic growth), безналичната оптензивност на
полезностния икономически растеж* (anarchical optensity of the utility
economic growth), безналичната оптензивност на стойностния икономи136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж* (anarchical optensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J, която е общо понятие за безналична катензивност на икономическия растеж и безналична оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на икономическия растеж J, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инретензивността на икономическия
растеж и деретензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиретензивността на икономическия растеж и деаретензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния ретензитет на икономическия растеж j = 0 и темпа на икономическия растеж y.
Нейни разновидности са безналичната ретензивност на продуктовия
икономически растеж* (anarchical retensity of the product economic growth),
безналичната ретензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical retensity of the factor economic growth), безналичната ретензивност на
полезностния икономически растеж* (anarchical retensity of the utility
economic growth), безналичната ретензивност на стойностния икономически растеж* (anarchical retensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(anarchical fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж FI [съкратено от фиксирана (fixed)], чието значение е равно на
нула. Представлява преходно положение между инфитензивността на икономическия растеж и дефитензивността на икономическия растеж. Означава,
че някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия
растеж няма принос в темпа на икономическия растеж y. От това следва, че
неговата допълваща котензивност на икономическия растеж CO в даден ико137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж е равна на единица, т.е. е нормалната котензивност на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адифитензивността на икономическия растеж и деафитензивността на икономическия
растеж. Тя е частното между безналичния фитензитет на икономическия
растеж fi = 0 и темпа на растежа.
Форми на проявление на безналичната фитензивност (вж. икономическа
форма) са безналичната квантитензивност на икономическия растеж, безналичната екстензивност на икономическия растеж, безналичната катензивност на икономическия растеж, безналичната интертензивност на икономическия растеж. Нейни разновидности са още безналичната фитензивност
на продуктовия икономически растеж* (anarchical fitensity of the product
economic growth), безналичната фитензивност на факторовия икономически растеж* (anarchical fitensity of the factor economic growth), безналичната фитензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical
fitensity of the utility economic growth), безналичната фитензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical fitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (anarchical homeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност
на икономическия растеж O, която е общо понятие за безналична квантитензивност на икономическия растеж и безналична квалитензивност на икономическия растеж; хомеотензивност на икономическия растеж O, чието значение е равно на нула. Представлява преходно положение между инхомеотензивността на икономическия растеж и дехомеотензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна иконо138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адихомеотензивността на икономическия растеж и деахомеотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между безналичния хомеотензитет на икономическия растеж o = 0 и темпа на икономическия растеж y.
Нейни разновидности са безналичната хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (anarchical homeotensity of the product economic
growth), безналичната хомеотензивност на факторовия икономически
растеж* (anarchical homeotensity of the factor economic growth), безналичната
хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (anarchical homeotensity of the utility economic growth), безналичната хомеотензивност на
стойностния икономически растеж* (anarchical homeotensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-bitensive economic growth) (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) безналично-фитензивен
икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия
растеж GFI е равна на нула и тя е безналичната фитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (равна на единица) e нормалната котензивност на икономическия
растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) безналично-котензивен икономически
растеж (тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е
равна на нула и тя е безналичната котензивност на икономическия растеж),
а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (равна на
единица) e нормалната фитензивност на икономическия растеж, където
GCO + AFI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). Тук зададената битензивност на икономическия
растеж GBI (равна на нула и тя е безналичната битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за безналична фитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и безналична котензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия растеж ABI (равна на единица и тя е нормалната битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за нормална котензивност (която е прилежаща котензивност ACO на безналичната фитензивност) и нормалната фитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на безналичната котензив139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук безналичната битензивност няма никакво участие във формирането на темпа на растежа, докато прилежащата битензивност изцяло го формира.
Безналично-битензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-битензивния икономически растеж, изцяло-битензивния икономически
растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-битензивния икономически растеж, хомогенно-битензивния
икономически растеж, инбитензивния икономически растеж, изцялоинбитензивния икономически растеж и преобладаващо-инбитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на безналично-битензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са безналично-хомеотензивният икономически
растеж, безналично-креатензивният икономически растеж, безналичноретензивният икономически растеж, безналично-битертензивният икономически растеж. Разновидности на безналично-битензивния растеж са безналично-битензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallybitensive product economic growth), безналично-битензивният факторов
икономически растеж* (anarchically-bitensive factor economic growth), безналично-битензивният полезностен икономически растеж* (anarchicallybitensive utility economic growth), безналично-битензивният стойностен
икономически растеж* (anarchically-bitensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също безналично-битензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-bitensive stationary economic growth) и безналично-битензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallybitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------има безналичната битензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен
битензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната
битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са безналичнофитензивностният икономически растеж и безналично-котензивностният
икономически растеж.

БЕЗНАЛИЧНО-БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-bitertensive economic growth) (*) – общо понятие (според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) безналично-интертензивен
икономически растеж (тогава зададената интертензивност на икономическия растеж GM е равна на нула и тя е безналичната интертензивност на
икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (равна на единица) e нормалната екстертензивност на
икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б) безналичноекстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност
на икономическия растеж GN е равна на нула и тя е безналичната екстертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (равна на единица) e нормалната интертензивност на икономическия растеж, където GN + AM = 1 (вж. тензивност
на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия растеж GK (равна на нула и тя е
безналичната битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие
за безналична интертензивност (която е зададената интертензивност GM) и
безналична екстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на
растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж
AK (равна на единица и тя е нормалната битертензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за нормална екстертензивност (която е прилежаща
екстертензивност AN на безналичната интертензивност) и нормалната интертензивност (която е прилежаща интертензивност AM на безналичната екстертензивност), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук безналичната битертензивност няма никакво участие във формирането на темпа на растежа, докато
прилежащата битертензивност изцяло го формира.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Безналично-битертензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-битертензивния икономически растеж, изцяло-битертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-битертензивния икономически растеж, хомогеннобитертензивния икономически растеж, инбитертензивния икономически
растеж, изцяло-инбитертензивния икономически растеж и преобладаващоинбитертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на безналично-битертензивния растеж са безналичнобитертензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallybitertensive product economic growth), безналично-битертензивният факторов икономически растеж* (anarchically-bitertensive factor economic growth),
безналично-битертензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-bitertensive utility economic growth), безналично-битертензивният
стойностен икономически растеж* (anarchically-bitertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-битертензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-bitertensive stationary economic
growth) и безналично-битертензивният нестационарен икономически
растеж* (anarchically-bitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(anarchically-bitertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната битертензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен
битертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната
битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са безналич-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-интертензивностният
икономически
растеж
екстертензивностният икономически растеж.

и

безналично-

БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-extensive economic growth), нормално-екстратензивен икономически
растеж, екстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена екстензивност на икономическия растеж
GE равна на нула (това е безналичната екстензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH равна
на единица (това е нормалната екстратензивност на икономическия растеж)
(вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия
растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия
растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж)
(относително изразена чрез коефициента GE = 0) е че няма никакво участие
във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AH = 1) изцяло формира темпа
на растежа, където GE + AH = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, изцяло-екстратензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж,
хомогенния
икономически
растеж,
изотропноекстратензивния икономически растеж, хомогенно-екстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически растеж, изцялоинекстратензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинекстратензивния икономически растеж.
Разновидности на безналично-екстензивния растеж са безналичноекстензивният продуктов икономически растеж* (anarchically-extensive
product economic growth), безналично-екстензивният факторов икономически растеж* (anarchically-extensive factor economic growth), безналичноекстензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-extensive
utility economic growth), безналично-екстензивният стойностен икономически растеж* (anarchically-extensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен иконо143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също безналично-екстензивният стационарен икономически растеж*
(anarchically-extensive
stationary
economic
growth)
и
безналичноекстензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(anarchically-extensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната
бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
безналичната екстензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната
екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-extertensive economic growth), нормално-интертензивен икономически растеж, интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия
растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж
GN равна на нула (това е безналичната екстертензивност на икономическия
растеж), и прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM равна на единица (това е нормалната интертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж)
(относително изразена чрез коефициента GN = 0) е че няма никакво участие
във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия
растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж)
(относително изразен чрез коефициента AM = 1) изцяло формира темпа на растежа, където GN + AM = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна ико144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати.
Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж,
изцяло-интертензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-интертензивния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, изцяло-реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж.
Разновидности на безналично-екстертензивния растеж са безналичноекстертензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyextertensive product economic growth), безналично-екстертензивният факторов икономически растеж* (anarchically-extertensive factor economic growth),
безналично-екстертензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-extertensive utility economic growth), безналично-екстертензивният
стойностен икономически растеж* (anarchically-extertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-екстертензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-extertensive stationary
economic growth) и безналично-екстертензивният нестационарен икономически растеж* (anarchically-extertensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-extertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие
има безналичната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-extratensive economic growth), нормално-екстензивен икономичес145
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File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж, екстензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена екстратензивност на икономическия растеж
GH равна на нула (това е безналичната екстратензивност на икономическия
растеж), и прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE равна на
единица (това е нормалната екстензивност на икономическия растеж) (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента GH = 0) е че няма никакво
участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия
растеж) (относително изразен чрез коефициента AE = 1) изцяло формира
темпа на растежа, където GH + AE = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстензивния икономически
растеж, изцяло-екстензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-екстензивния
икономически растеж, хомогенно-екстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж, изцяло-инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния икономически растеж.
Разновидности на безналично-екстратензивния растеж са безналичноекстратензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyextratensive product economic growth), безналично-екстратензивният факторов икономически растеж* (anarchically-extratensive factor economic
growth), безналично-екстратензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-extratensive utility economic growth), безналичноекстратензивният стойностен икономически растеж* (anarchicallyextratensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-екстратензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-extratensive stationary economic growth) и безналично-екстратензивният
нестационарен икономически растеж* (anarchically-extratensive non-
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File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-extratensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната екстратензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен екстратензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на безналичната екстратензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-intertensive economic growth), нормално-екстертензивен икономически растеж, екстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия
растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж
GM равна на нула (това е безналичната интертензивност на икономическия
растеж), и прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN
равна на единица (това е нормалната екстертензивност на икономическия
растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия
растеж) (относително изразена чрез коефициента GM = 0) е че няма никакво
участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AN = 1) изцяло формира темпа
на растежа, където GM + AN = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж,
хомогенния
икономически
растеж,
изотропно147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстертензивния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, изцялоинекстертензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинекстертензивния икономически растеж.
Разновидности на безналично-интертензивния растеж са безналичноинтертензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyintertensive product economic growth), безналично-интертензивният факторов икономически растеж* (anarchically-intertensive factor economic growth),
безналично-интертензивният полезностен икономически растеж*
безналично(anarchically-intertensive
utility
economic
growth),
интертензивният стойностен икономически растеж* (anarchicallyintertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
безналично-интертензивният стационарен икономически растеж*
(anarchically-intertensive stationary economic growth) и безналичноинтертензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyintertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-intertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
безналичната интертензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен
интертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната
интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-catensive economic growth), нормално-оптензивен икономически растеж, оптензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена катензивност на икономическия растеж GI равна на нула
(това е безналичната катензивност на икономическия растеж), и прилежаща
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File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптензивност на икономическия растеж AA равна на единица (това е нормалната оптензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на
зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от
идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена
чрез коефициента GI = 0) е че няма никакво участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато
прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от
неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AA = 1) изцяло формира темпа на растежа, където GI + AA =
1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, изотропно-оптензивния икономически растеж, хомогеннооптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж,
изцяло-иноптензивния икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния
икономически растеж.
Разновидности на безналично-катензивния растеж са безналичнокатензивният продуктов икономически растеж* (anarchically-catensive
product economic growth), безналично-катензивният факторов икономически растеж* (anarchically-catensive factor economic growth), безналичнокатензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-catensive
utility economic growth), безналично-катензивният стойностен икономически растеж* (anarchically-catensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също безналично-катензивният стационарен икономически растеж*
(anarchically-catensive stationary economic growth) и безналично-катензивният
нестационарен икономически растеж* (anarchically-catensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-catensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
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File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната катензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен катензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на
други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-qualitensive economic growth), нормално-квантитензивен икономически растеж, квантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия
растеж GR равна на нула (това е безналичната квалитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квантитензивност на икономическия растеж
AQ равна на единица (това е нормалната квантитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия
растеж) (относително изразена чрез коефициента GR = 0) е че няма никакво
участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия
растеж) (относително изразен чрез коефициента AQ = 1) изцяло формира
темпа на растежа, където GR + AQ = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-квантитензивния икономически растеж, изцяло-квантитензивния икономически растеж, изотропния
икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропноквантитензивния икономически растеж, хомогенно-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж, изцялоинквантитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинквантитензивния икономически растеж.
Разновидности на безналично-квалитензивния растеж са безналичноквалитензивният продуктов икономически растеж* (anarchically150
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File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualitensive product economic growth), безналично-квалитензивният факторов икономически растеж* (anarchically-qualitensive factor economic growth),
безналично-квалитензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-qualitensive utility economic growth), безналично-квалитензивният
стойностен икономически растеж* (anarchically-qualitensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-квалитензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-qualitensive stationary economic
growth) и безналично-квалитензивният нестационарен икономически растеж* (anarchically-qualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-qualitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има безналичната квалитензивност на икономическия
растеж (вж. и безналичен квалитензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на безналичната квалитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-quantitensive economic growth), нормално-квалитензивен икономически растеж, квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност
на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на
икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия растеж GQ равна на нула (това е безналичната квантитензивност на
икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на икономическия
растеж AR равна на единица (това е нормалната квалитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на
икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента GQ = 0) е че няма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------никакво участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на
икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AR = 1) изцяло формира темпа на растежа, където GQ + AR = 1 (вж. фактори на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-квалитензивния икономически растеж, изцяло-квалитензивния икономически растеж, изотропния
икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропноквалитензивния икономически растеж, хомогенно-квалитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж, изцялоинквалитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквалитензивния
икономически растеж.
Разновидности на безналично-квантитензивния растеж са безналичноквантитензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyquantitensive product economic growth), безналично-квантитензивният факторов икономически растеж* (anarchically-quantitensive factor economic
growth), безналично-квантитензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-quantitensive utility economic growth), безналичноквантитензивният стойностен икономически растеж* (anarchicallyquantitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-квантитензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-quantitensive
stationary
economic
growth)
и
безналичноквантитензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyquantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-quantitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната квантитензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен квантитензитет на икономическия рас152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
им сума (заедно с това на безналичната квантитензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-cotensive economic growth), нормално-фитензивен икономически растеж, фитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж GCO
равна на нула (това е безналичната котензивност на икономическия растеж),
и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI равна на единица
(това е нормалната фитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При
него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента GCO = 0) е че няма никакво участие във
формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с
единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(относително изразен чрез коефициента AFI = 1) изцяло формира темпа на растежа, където GCO + AFI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-фитензивния икономически растеж,
изцяло-фитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-фитензивния икономически растеж, хомогенно-фитензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж, изцяло-инфитензивния икономически растеж и
преобладаващо-инфитензивния икономически растеж.
Форми на проявление на безналично-котензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са безналично-квалитензивният икономически растеж, безналично-екстратензивният икономически растеж, безналичнооптензивният икономически растеж, безналично-екстертензивният икономически растеж. Разновидности на безналично-котензивния растеж са безналично-котензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallycotensive product economic growth), безналично-котензивният факторов
икономически растеж* (anarchically-cotensive factor economic growth), безна153

153

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лично-котензивният полезностен икономически растеж* (anarchicallycotensive utility economic growth), безналично-котензивният стойностен
икономически растеж* (anarchically-cotensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също безналично-котензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-cotensive stationary economic growth) и безналично-котензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallycotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-cotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има безналичната котензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен
котензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната
котензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-creatensive economic growth) (*) – общо понятие (според креативната
бинарна типология на икономическия растеж) за (а) безналично-екстензивен
икономически растеж (тогава зададената екстензивност на икономическия
растеж GE е равна на нула и тя е безналичната екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия
растеж AH (равна на единица) e нормалната екстратензивност на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) безналично-екстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия
растеж GH е равна на нула и тя е безналичната екстратензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстензивност на икономическия
растеж AE (равна на единица) e нормалната екстензивност на икономическия растеж, където GH + AE = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). Тук зададената креатензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж GD (равна на нула и тя е безналичната креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за безналична екстензивност
(която е зададената екстензивност GE) и безналична екстратензивност (която е
зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (равна на единица и тя е нормалната
креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за нормална екстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на безналичната екстензивност) и нормалната екстензивност (която е прилежаща екстензивност
AE на безналичната екстратензивност), където GD + AD = 1 (в относително
изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y).
Тук безналичната креатензивност няма никакво участие във формирането на
темпа на растежа, докато прилежащата креатензивност изцяло го формира.
Безналично-креатензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-креатензивния икономически растеж, изцяло-креатензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-креатензивния икономически растеж, хомогеннокреатензивния икономически растеж, инкреатензивния икономически растеж, изцяло-инкреатензивния икономически растеж и преобладаващоинкреатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на безналично-креатензивния растеж са безналичнокреатензивният продуктов икономически растеж* (anarchically-creatensive
product economic growth), безналично-креатензивният факторов икономически растеж* (anarchically-creatensive factor economic growth), безналичнокреатензивният полезностен икономически растеж* (anarchicallycreatensive utility economic growth), безналично-креатензивният стойностен
икономически растеж* (anarchically-creatensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също безналично-креатензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-creatensive stationary economic growth) и безналично-креатензивният нестационарен икономически растеж* (anarchically-creatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(anarchically-creatensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има безналичната креатензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен креатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията
в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма
изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са безналично-екстензивностният
икономически
растеж
и
безналичноекстратензивностният икономически растеж.
БЕЗНАЛИЧНО-ОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-optensive economic growth), нормално-катензивен икономически растеж, катензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA равна на нула (това е безналичната оптензивност на икономическия растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI равна на единица (това е
нормалната катензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително
изразена чрез коефициента GA = 0) е че няма никакво участие във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица),
докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително
изразен чрез коефициента AI = 1) изцяло формира темпа на растежа, където GA
+ AI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва
с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-катензивния икономически растеж, хомогеннокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-инкатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния
икономически растеж.
Разновидности на безналично-оптензивния растеж са безналичнооптензивният продуктов икономически растеж* (anarchically-optensive
product economic growth), безналично-оптензивният факторов икономически растеж* (anarchically-optensive factor economic growth), безналичнооптензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-optensive
utility economic growth), безналично-оптензивният стойностен икономически растеж* (anarchically-optensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също безналично-оптензивният стационарен икономически растеж*
(anarchically-optensive
stationary
economic
growth)
и
безналичнооптензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(anarchically-optensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната оптензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен оптензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на
други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
БЕЗНАЛИЧНО-РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-retensive economic growth) (*) – общо понятие (според релейната бинарна
типология на икономическия растеж) за (а) безналично-катензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж
GI е равна на нула и тя е безналичната катензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA
(равна на единица) e нормалната оптензивност на икономическия растеж,
където GI + AA = 1, или (б) безналично-оптензивен икономически растеж (то157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е равна на нула
и тя е безналичната оптензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж AI (равна на единица) e
нормалната катензивност на икономическия растеж, където GA + AI = 1 (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената ретензивност на икономическия растеж GJ (равна на
нула и тя е безналичната ретензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за безналична катензивност (която е зададената катензивност GI) и
безналична оптензивност (която е зададената оптензивност GA) на растежа.
Нейната прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ (равна на
единица и тя е нормалната ретензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за нормална оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на
безналичната катензивност) и нормалната катензивност (която е прилежаща
катензивност AI на безналичната оптензивност), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук безналичната ретензивност няма никакво участие във формирането на темпа на растежа, докато прилежащата ретензивност изцяло го формира.
Безналично-ретензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-ретензивния икономически растеж, изцяло-ретензивния икономически
растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-ретензивния икономически растеж, хомогенно-ретензивния
икономически растеж, инретензивния икономически растеж, изцялоинретензивния икономически растеж и преобладаващо-инретензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на безналично-ретензивния растеж са безналичноретензивният продуктов икономически растеж* (anarchically-retensive
product economic growth), безналично-ретензивният факторов икономически растеж* (anarchically-retensive factor economic growth), безналичноретензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-retensive
utility economic growth), безналично-ретензивният стойностен икономически растеж* (anarchically-retensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също безналично-ретензивният стационарен икономически растеж*
(anarchically-retensive stationary economic growth) и безналично-ретензивният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестационарен икономически растеж* (anarchically-retensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-retensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната
бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна
бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната ретензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен ретензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на
други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безналичната ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са безналичнокатензивностният икономически растеж и безналично-оптензивностният
икономически растеж.
БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (unavailably-flowing production economic factor) – вж. производствени
икономически фактори.
БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailably-flowing production economic factor) (ки) – във:
безналично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
безналично-текущ физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (unavailably-flowing labour production economic factor) – вж.
трудови производствени икономически фактори.
159

159

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailably-flowing labour production economic factor) (ки) –
във:
безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (unavailably-flowing physical production economic
factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (unavailably-flowing physical production economic factor)
(ки) – във:
безналично-текущ физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
БЕЗНАЛИЧНО-ФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-fitensive economic growth), нормално-котензивен икономически растеж, котензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI равна на нула (това е безналичната фитензивност на икономическия растеж), и
прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO равна на единица
(това е нормалната котензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При
него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента GFI = 0) е че няма никакво участие във
формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с
единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж
(относително изразен чрез коефициента ACO = 1) изцяло формира темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа, където GFI + ACO = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-котензивния икономически растеж, изцяло-котензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
хомогенния икономически растеж, изотропно-котензивния икономически
растеж, хомогенно-котензивния икономически растеж, инкотензивния икономически растеж, изцяло-инкотензивния икономически растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж.
Форми на проявление на безналично-фитензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са безналично-квантитензивният икономически
растеж, безналично-екстензивният икономически растеж, безналичнокатензивният икономически растеж, безналично-интертензивният икономически растеж. Разновидности на безналично-фитензивния растеж са безналично-фитензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyfitensive product economic growth), безналично-фитензивният факторов
икономически растеж* (anarchically-fitensive factor economic growth), безналично-фитензивният полезностен икономически растеж* (anarchicallyfitensive utility economic growth), безналично-фитензивният стойностен
икономически растеж* (anarchically-fitensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също безналично-фитензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-fitensive stationary economic growth) и безналично-фитензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyfitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БЕЗНАЛИЧНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(anarchically-fitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж.
аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има безналичната фитензивност на икономическия растеж (вж. и безналичен фитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на безна161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).

БЕЗНАЛИЧНО-ХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-homeotensive economic growth) (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) безналичноквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия растеж GQ е равна на нула и тя е безналичната
квантитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR (равна на единица) e нормалната
квалитензивност на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) безналично-квалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на икономическия растеж GR е равна на нула и тя е безналичната
квалитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (равна на единица) e нормалната
квантитензивност на икономическия растеж, където GR + AQ = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
Тук зададената хомеотензивност на икономическия растеж GO (равна на
нула и тя е безналичната хомеотензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за безналична квантитензивност (която е зададената квантитензивност
GQ) и безналична квалитензивност (която е зададената квалитензивност GR)
на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия растеж
AO (равна на единица и тя е нормалната хомеотензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за нормална квалитензивност (която е прилежаща
квалитензивност AR на безналичната квантитензивност) и нормалната квантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на безналичната квалитензивност), където GO + AO = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук безналичната хомеотензивност няма никакво участие във формирането на темпа на растежа, докато
прилежащата хомеотензивност изцяло го формира.
Безналично-хомеотензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващо-хомеотензивния икономически растеж, изцяло-хомеотензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-хомеотензивния икономически растеж, хомогеннохомеотензивния икономически растеж, инхомеотензивния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, изцяло-инхомеотензивния икономически растеж и преобладаващоинхомеотензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на безналично-хомеотензивния растеж са безналичнохомеотензивният продуктов икономически растеж* (anarchicallyhomeotensive product economic growth), безналично-хомеотензивният факторов икономически растеж* (anarchically-homeotensive factor economic
growth), безналично-хомеотензивният полезностен икономически растеж* (anarchically-homeotensive utility economic growth), безналичнохомеотензивният стойностен икономически растеж* (anarchicallyhomeotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също безналично-хомеотензивният стационарен икономически растеж* (anarchically-homeotensive
stationary
economic
growth)
и
безналичнохомеотензивният нестационарен икономически растеж* (anarchicallyhomeotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
БЕЗНАЛИЧНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (anarchically-homeotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има безналичната хомеотензивност на икономическия
растеж (вж. и безналичен хомеотензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на безналичната хомеотензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са безналично-квантитензивностният икономически
растеж и безналично-квалитензивностният икономически растеж.
БЕЗПОЛЕЗНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (usless economic good) (в микр.)
– същото като неутрално икономическо благо.
БЕЗРАБОТИЦА (unemployment) (в макр.) – икономическо положение, при
което има лица, които могат и активно желаят да работят, но не са в състояние
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да си намерят работа. Представлява категория на макроикономическия трудов
пазар и е едно от проявленията на макроикономическата нестабилност (в
макр.). Подразделя се на текуща безработица (в макр.), структурна безработица (в макр.), класическа безработица (в макр.) и циклична безработица
[последното същото като кейнсианска безработица (в макр.)]. Конкретните
признаци, по които едно лице се идентифицира като безработно, се определят
от трудовото законодателство на съответната страна. Например в САЩ под
безработно се разбира лицето, което отговаря поне на едно следните три условия: първо, не работи и през последните четири седмици е направило всичко
възможно да си намери работа; второ, било е освободено от работа и чака да
бъде отново назначено; трето, очаква да постъпи на работа през следващия
месец. Потенциалното желание за работа не е достатъчен критерий за причисляване на неработещото лице към групата на безработните (в макр.). Основното изискване за това е то да бъде реално активно в търсенето на работа наред с предпоставката да бъде способно да се труди. Непосредствените обстоятелства, поради които дадено лице е станало безработно, са: изгубване на работа поради различни причини, напускане на работа поради неудовлетовореност от заплащането на труда или ниска квалификация и опит, очакване лицето да се завърне на старото си работно място или да бъде преназначено, уволнение или съкращение.
Основен определител на безработицатна е състоянието на трудовия пазар
(в макр.), което от своя страна се намира в зависимост от демографския прираст на населението, измененията в структурата на производството, промените
в интензивността и производителността на труда, миграционните процеси и
т.н. В преобладаващата си част безработицата е резултат от нарушаване на
равновесието на трудовия пазар, при което агрегатното трудово предлагане
(в макр.) надхвърля агрегатното трудово търсене (в макр.). От своя страна
последното зависи от състоянието на капиталовия пазар (в макр.), което определя равнището на необходимите работници и това на агрегатното продуктово предлагане. Наред с това безралботицата зависи и от множество други икономически, политически и институционални причини. От особено значение са
съотношението между интензивните и екстензивните фактори на производството (вж. производствени икономически фактори), притокът на нови инвестиции (в макр.), които са детерминирани от технологичното обновяване на производството, промените във взаимозаменяемостта между труда и капитала,
промените в изискванията на предприемачите към качествата на работната сила и т.н. Безработицата спада към централните проблеми на макроикономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката политика и социалната политика на страните с развита пазарна икономика. Характеризира се със значителни негативни икономически и социални
последици за обществото. В икономически план нарастването на безработицата е свързано с намаляване на производството на реалния брутен вътрешен
продукт (в макр.) с всичките произтичащи от това последици – понижаване на
жизненото равнище, ограничаване на възможностите за инвестиране и върху
тази основа – за разширяване на производството в бъдеще, промени в условията на установяването на единичното макроикономическо равновесие и общото
макроикономическо равновесие на различните типове пазари. Обществото обаче е още по-чувствително към негативните социални аспекти на безработицата, която се превръща в лична и семейна трагедия на милиони хора и която
убива тяхната вяра в способността на обществените, в т.ч. и на икономическите механизми, да им осигурят относително нормални условия за живот. Разновидностите на безработицата (в макр.) вж. в безработица (кд).
БЕЗРАБОТИЦА (unemployment) (кд) – във:
безработица (в макр.);
вторична безработица (в макр.);
доброволен компонент на безработицата (в макр.);
доброволна безработица (в макр.);
естествена безработица (в макр.);
естествена норма на безработицата (в макр.);
желана безработица (в макр.);
изчакваща безработица (вж. подвижна безработица (в макр.));
икономическа безработица (в макр.);
капан на безработицата (в макр.);
кейнсианска безработица (в макр.);
класическа безработица (в макр.);
конюнктурна безработица (в макр.) (същото като циклична безработица
(в макр.));
непринудителна безработица (в макр.) (същото като естествена безработица (в макр.));
неускоряваща инфлацията норма на безработицата (в макр.);
норма на безработицата (в макр.);
подвижна безработица (в макр.);
предпазлива безработица (в макр.) (вж. подвижна безработица (в
макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принудителна безработица (в макр.);
равновесие при безработица (в макр.);
скрита безработица (в макр.);
структурна безработица (в макр.);
текуща безработица (в макр.) (същото като подвижна безработица (в
макр.));
теория за естествената норма на безработицата (в макр.);
теория за структурната безработица (в макр.);
фрикционен компонент на безработицата (в макр.);
фрикционна безработица (в макр.) (същото като подвижна безработица
(в макр.));
циклична безработица (в макр.);
чувствителност към безработица (в межд.).
БЕЗРАБОТНИ (unemployed) (в макр.) – лица, които могат и активно желаят
да работят, но не са в състояние да си намерят работа.
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (indifference) (кд) – във:
безразличие в икономическото множество (същото като антисиметричност в икономическо множество);
външнотърговска крива на безразличието (в межд.);
гранична крива на безразличието (в межд.);
двупериодна макроикономическа карта на безразличието (в макр.);
експортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
икономическо безразличие;
импортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.);
индивидуално икономическо безразличие;
индивидуално парично икономическо безразличие;
индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално потребителско икономическо безразличие;
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово икономическо безразличие;
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо
безразличие;
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
индивидуално производителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие.
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
индивидуално ценностно икономическо безразличие;
интертемпорална карта на безразличието (в микр.);
контур на общественото безразличие (в микр.) (същото като крива на
общественото безразличие (в микр.));
конфигурация на икономическото безразличие;
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
конфигурация на общественото безразличие (в микр.);
конфигурация на потребителското икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
конфигурация на производителското икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие;
крива на безразличието на индивида (в микр.);
крива на безразличието на управлявщите (в микр.);
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на общественото безразличие (в микр.);
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива на ценностното икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие;
линия на икономическото безразличие;
линия на индивидуалното икономическо безразличие;
линия на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
линия на потребителското икономическо безразличие;
линия на продуктовото икономическо безразличие;
линия на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
линия на продуктовото производителско икономическо безразличие;
линия на производителското икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макроикономическа крива на безразличието (в макр.);
множество на икономическото безразличие;
множество на индивидуалното икономическо безразличие;
множество на индивидуалното парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
множество на паричното икономическо безразличие;
множество на полезностното потребителско икономическо безразличие;
множество на потребителското икономическо безразличие;
множество на приходното производителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на продуктовото парично икономическо безразличие;
множество на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото производителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
множество на производителското икономическо безразличие;
множество на разходното потребителско икономическо безразличие;
множество на стойностното производителско икономическо безразличие;
множество на ценностното икономическо безразличие;
отношение на икономическо безразличие (същото като равноценно икономическо предпочитание);
отношение на потребителско икономическо безразличие;
отношение на производителско икономическо безразличие;
парично икономическо безразличие;
повърхнина на икономическото безразличие;
повърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
повърхнина на общественото безразличие (в микр.);
повърхнина на потребителското икономическо безразличие;
повърхнина на продуктовото икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------повърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие;
повърхнина на производителското икономическо безразличие;
полезностно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на паричното икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на паричното икономическо безразличие;
права на приходното производителско икономическо безразличие;
права на продуктовото парично икономическо безразличие;
права на разходното потребителско икономическо безразличие;
правилна крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
приходно производителско икономическо безразличие;
продуктово икономическо безразличие;
продуктово парично икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
продуктово потребителско икономическо безразличие;
продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
продуктово производителско икономическо безразличие;
продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
продуктово ценностно икономическо безразличие;
производителско икономическо безразличие;
производствена крива на икономическото безразличие (същото като факторна изоквантна икономическа линия);
производствена повърхнина на икономическото безразличие (същото като
същото като факторна изоквантна икономическа повърхнина);
производствена трудово-физическа крива на икономическото безразличие (същото като трудово-физическа изоквантна икономическа линия);
производствена хиперповърхнина на икономическото безразличие (същото като факторна изоквантна икономическа хиперповърхнина);
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на паричното икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
разходно потребителско икономическо безразличие;
специфична крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
стойностно производителско икономическо безразличие;
теория за кривите на икономическото безразличие;
хиперповърхнина на икономическото безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперповърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на общественото безразличие (в микр.);
хиперповърхнина на потребителското икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на производителското икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на паричното икономическо безразличие;
хиперравнина на приходното производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
хиперравнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
ценностно икономическо безразличие.
БЕЗРАЗЛИЧИЕ В ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (indifference in
the economic set) – същото като антисиметричност в икономическо множество. Вж. и отношение на икономически порядък.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗРАЗЛИЧИЕ НА ИНДИВИДА (individual indifference) (ки) – във:
крива на безразличието на индивида (в микр.).
БЕЗРАЗЛИЧИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ (managers indifference) (ки) – във:
крива на безразличието на управлявщите (в микр.).
БЕЗРАЗЛИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ НА АСТАТИЧНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (indifferent economic equilibrium of the
astatic /integral active/ economic controler) – положение, при което входната
икономическа величина (входното икономическо въздействие) x на астатично-реагиращия динамичен икономически регулатор (на астатичнореагиращия икономически регулатор) на системата на астатично-реагиращо
динамичено икономическо регулиране (на системата на астатичнореагиращо икономическо регулиране) (тя е изходът на регулируемата икономическа подсистема на системата на икономическо регулиране, т.е. е регулируемата икономическа величина) е равна на нейното зададено значение (на
задаващото икономическо въздействие) x0, така че изходът y на регулатора
може да има произволно значение.
БЕЗРАЗМЕРНИ КРИТЕРИАЛНИ СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
УРАВНЕНИЯ* (non-dimensional criterial likenessial economic equations) – вж.
икономическо подобие.
БЕЗРАЗМЕРНИ КРИТЕРИАЛНИ СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ* (non-dimensional criterial likenessial economic functions) – вж.
икономическо подобие.
БЕЗРАЗМЕРНИ СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УРАВНЕНИЯ* (nondimensional likenessial economic equations) – вж. икономическо подобие.
БЕЗРАЗМЕРНИ СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (nondimensional likenessial economic functions) – вж. икономическо подобие.
БЕЗРАЗХОДНА ДЕФИЦИТНА ПОЛИТИКА (non-spending deficiency
policy) (в макр.) – същото като безразходно дефицитно финансиране (в макр.).
БЕЗРАЗХОДНА ПОЛИТИКА (non-spending policy) (ки) – във:
безразходна дефицитна политика (в макр.) (същото като безразходно дефицитно финансиране (в макр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗРАЗХОДНО ДЕФИЦИТНО ФИНАНСИРАНЕ (non-spending deficiency
funding) (в макр.), безразходна дефицитна политика (в макр.), – дефицитно
финансиране, постигано чрез намаляване на данъчното облагане (в макр.) без
промени в правителствените разходи (в макр.).
БЕЗРАЗХОДНО ФИНАНСИРАНЕ (non-spending funding) (ки) – във:
безразходно дефицитно финансиране (в макр.).
БЕЗСМИСЛЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (meaningless
economic interpretation) (ки) – във:
безсмислена системна икономическа интерпретация (вж. теоремна
икономическа итерпретация);
безсмислена теоремна икономическа интерпретация (вж. теоремна
икономическа итерпретация).
БЕЗСМИСЛЕНА СИСТЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ*
(meaningless economic system interpretation) – вж. теоремна икономическа
итерпретация.
БЕЗСМИСЛЕНА ТЕОРЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ*
(meaningless economic theorem interpretation) – вж. теоремна икономическа
итерпретация.
БЕЗУСЛОВЕН ДЕФЛАТОР (implicit deflator) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор (в макр.).
БЕЗУСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСТРЕМУМ* (non-conditional
economic extremum), абсолютен икономически екстремум, – икономически
екстремум, при който не съществуват ограничения на аргументите на икономическата функция; най-малко или най-голямо значение на икономическата
функция в цялата област на нейното определение.
БЕЗУСЛОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМУМ* (non-conditional economic
optimum) – икономически оптимум, при който не съществуват ограничителни
икономически условия на задачата на математическото програмиране в икономиката (вж. обща задача на математическото програмиране).
БЕЗУСЛОВЕН ЦЕНОВИ ДЕФЛАТОР (implicit price deflator) (в макр.) – същото като дефлатор (в макр.). Негови разновидности са безусловният ценови
176

176

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БАЗА (КД)
до БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.) и безусловният ценови
дефлатор на брутния национален продукт (в макр.).
БЕЗУСЛОВЕН ЦЕНОВИ ДЕФЛАТОР (implicit price deflator) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор (в макр.);
безусловен ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
безусловен ценови дефлатор на брутния национален продукт (в макр.).
БЕЗУСЛОВЕН ЦЕНОВИ ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (implicit price deflator for gross domestic product) (в макр.) – същото като
дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.). Той се определя без условие за постоянна структура на реалния продукт. Използува се текущата (за
разглежданата година) структура на брутния вътрешен продукт (в макр.) (т.е.
при променливи относителни тегла на благата).
БЕЗУСЛОВЕН ЦЕНОВИ ДЕФЛАТОР НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН
ПРОДУКТ (implicit price deflator for gross national product) (в макр.) – същото
като дефлатор на брутния национален продукт (в макр.). Той се определя без
условие за постоянна структура на реалния продукт. Използува се текущата (за
разглежданата година) структура на брутния национален продукт (в макр.)
(т.е. при променливи относителни тегла на благата).
БЕЗУСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ* (absolute /unconditional/ economic probability) – икономическа вероятност p(A) за осъществяване на
случайното икономическото събитие A, без това да е свързано с условие преди това да е настъпило друго случайно икономическо събитие. Икономическа
вероятност в собствения смисъл. Вж. условна икономическа вероятност.
БЕЗУСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА (unconditional prognosis
/forecaste, prediction/) – същото като пасивна икономическа прогноза.
БЕЗУСЛОВНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution absolute density of the discrete stochastic
/random/ economic quantity /value/) – същото като плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
БЕЗУСЛОВНО МАТЕМАТИЧЕСКО ИКОНОМИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ
(absolute /uncoditional/ mathematical economic expectation) – математическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо очакване за настъпването на дадено случайно икономическо събитие (респ. събития), което не е обвързано с (е независимо от) настъпването
на друго или на други икономически събития. Математическо икономическо
очакване в собствения смисъл на думата.
БЕЗУСЛОВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (probabilities
absolute distribution of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) –
същото като разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.
БЕЗУСЛОВНО СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ* (absolute /unconditional/ economic probabilities joint
distribution) (при двумерен случай) – същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЙЕС (БАЙЕС), Т. (Bayes, T.) (кд) – във:
критерий на Бейес, Т.;
формула на Бейес, Т. (същото като критерий на Т. Бейес).
БЕЙЕСОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА (Bayes`es economic valuation)
– вж. критерий на Т. Бейес.
БЕЙЕСОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (Bayes economic fuction)
(ки) – във:
бейесовска решаваща икономическа функция (вж. критерий на Т. Бейес).
БЕЙЕСОВСКА РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (Bayes
decisive economic fuction) – вж. критерий на Т. Бейес.
БЕЙЕСОВСКИ ПОДХОД (Bayes`es approach) в статистическите икономически задачи – икономически подход, при който на всеки параметър в статистическия проблем за вземане на икономическо решение се приписва някакво
разпределение на икономически вероятности (вж. разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина и закони на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина). При него всеки статистически проблем за вземане на икономическо
решение се определя със следните елементи: икономическото пространство
( X , ℜ X ) на извадките x, пространството (ΘX , ℜΘ ) на значенията на неизвестния икономически параметър θ, семейството на разпределението на икономическите вероятности ( Pθ , θ ∈ Θ) на ( X , ℜ X ) , пространството на икономическите решения ( D, ℜ D ) и икономическата функция L(θ, d ) , която характеризира
икономическите загуби от вземането на решението d, в случай че истинското
значение на параметъра е θ. Целта на решаването на този проблем е да се намери в определен смисъл най-доброто правило [наречено решаваща икономическа функция* (decisive economic fuction)] δ = δ (x), която съпоставя на
всеки резултат от наблюдението x ∈ X икономическото решение δ( x) ∈ D.
(вж. Бейесовска решаваща икономическа функция (Bayes decisive economic
fuction) в критерий на Т. Бейес). Смята се, че при Бейесовския подход неизвестният параметър θ е случайна икономическа величина с априорно зададено
разпределение π = π(dθ) върху (θ, ℜθ ). в Неговата най-добра решаваща функция (т.е. Бейесовската решаваща икономическа функция) δ* = δ* (x) се опреде1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ля като икономическа функция, при която пълните икономически загуби
inf ρ(π, δ) са минималните, където
δ

ρ(π, δ) = ∫ ρ (θ, δ) π(dθ),
Θ

ρ(θ, δ) = ∫ L (θ, δ( x)) PΘ (dx).
X

Следователно
ρ(π, δ*) = inf
δ

∫ ∫ L (θ, δ( x)) Pθ (dx) π(dθ) L (θ, δ( x)).
ΘX

БЕЙЕСОВСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО (Bayes economic rule) (ки)
– във:
бейесовско решаващо икономическо правило (вж. байесовско обучение
в разпознаването на икономически образи).
БЕЙЕСОВСКО ОБУЧЕНИЕ В РАЗПОЗНАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБРАЗИ* (Bayes teaching of economic pattern recognition) – такова
изменение на решаващото икономическо правило (което се използва от разпознаващата икономическа система при обучение в разпознаването на икономически образи), в резултат на което се минимизира средният условен риск
на икономическото разпознаване при дадена обучаваща икономическа извадка.
Основното различие на Бейесовското обучение от другите видове обучение в
разпознаването на икономически образи се състои в това, че при него се не се
прави оценка на параметрите на икономическото разпределение, а се намира
тяхното апостериорно разпределение при зададена обучаваща икономическа
извадка. Формираното по този начин решаващо икономическо правило се нарича бейесовско решаващо икономическо правило* (Bayes`es decisive
economic rule).
БЕЙЕСОВСКО РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО* (Bayes
decisive economic rule) – вж. байесовско обучение в разпознаването на икономически образи.
БЕЙКЪР, ДЖ. (Baker, J.) (кд) – във:
Бейкър, Джеймс (вж. План Бейкър (в межд.)).

2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЙКЪР, ДЖЕЙМС (Baker, James) – вж. План Бейкър (в межд.).
БЕЙН, ДЖ. (Bain, J.) (кд) – във:
Бейн, Джо С.;
теория за новата конкуренция на Бейн, Дж. (в микр.) (вж. нова теория
за конкуренцията (в микр.)).
БЕЙН, ДЖО С. (Bain, Joe S.) (1912) – американски икономист, един от теоретиците на олгопола и на ограничаващото производство (в микр.). През 1935 г.
завършва бакалавърска степен в Калифорнийския университет в Лос Анжелис.
Защитава магистърска степен в Харвардския университет през 1939 г. и докторат през 1940 г. в същия университет. Започва преподавателска дейност в университета “Бъркли” през 1945 г., където остава до пенсионирането си през
1975 г. От 1951 до 1954 г. е член на редакционната колегия на периодичното
издание “Американски икономически преглед”. През 1968 г. е вицепрезидент
на Американската икономическа асоциация.
През 1947 г. Дж. Бейн публикува студията “Олигопол и препятствия за
влизане” (Bain, J. Oligopoy and Entry-Prevention. – In: American Economic
Review, 1947), а през 1956 г. излиза неговата книга “Бариери за новата конкуренция: техният характер и последствията им за преработващата промишленост” (Bain, J. Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in
Manufacturing Industries. Harvard University Press, 1956) (вж. теория за новата
конкуренция на Бейн, Дж. (в микр.) (във: нова теория за конкуренцията (в
микр.))). В тези две произведения той изяснява природата, количествените
параметри и механизмите на действие на бариерите за влизане в
промишлените олигополи (в микр.) и по-специално какво влияние те оказват
върху икономическото поведение на фирмите. Те се свеждат до значителни
разходи за учредяването на новонавлизаща фирма и за организирането и
внедряването на нейното производство, като и до възможността влизането на
новата фирма да предизвика осезаемо намаляване на цените и това да доведе
до големи загуби за нея. Фирмите от вече функциониращия олигопол издигат
тези бариери, за да се предпазят от намаляване на техните печалби. Дж. Бейн
се стреми да отговори на въпроса дали създаването на бариери за влизане (в
микр.) не е толкова скъпо, че разходите по тях да са по-големи от загубите,
които навлизането на нови фирми ще предизвика. Затова той поставя под
съмнение
общовъзприетото
схващане,
че
висококонцентрираното
производство осигурява по-високи печалби, както и това, че несъвършените
пазарни структури са резултат от икономиите в мащаба на производството.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономиите в мащаба на производството. Дж. Бейн смята, че тези структури са
по-скоро резултат от въвеждането на нови производства и следователно на това, че първите в това отношение имат предимства. Монополни и олигополни
структури могат да се появят и под въздействието на регулиращите мерки на
държавата, които обезкуражават навлизането на нови конкуриращи фирми в
дадения отрасъл. Различни проблеми на индустриалната организация са представени в неговите събрани “Есета върху теорията на цените и индустриалната
организация” (Bain, J. Essays on Price Theory and Industrial Organization. Little
Brown, 1972).
Други по-важни трудове на Дж. Бейн са: “Ценообразуване, разпределение
и заетост: икономика на предприятието” (Bain, J. Pricing, Distribution and
Employment: Economics of an Enterprise System. Henry Holt, 1948); “Индустриална организация” (Bain, J. Industrial Organization. Weley, 1959); “Водната индустрия в Северна Калифорния: сравнителна ефективност на публичния сектор в разработването на редки природни ресурси” (Bain, J. Northern California
Water Industry: The Comparative Efficiency of Public Enterprise in developing a
Scarce Natural Resource. Johns Hopkins University Press, 1966).
БЕЛАСА, Б. (Bellasa, B.) (ки) – във:
модел на Беласа, Б., и Самуелсън, П., на абсолютния паритет на покупателните сили (в межд.).
БЕЛМАН, Р. (Bellman, R.) (кд) – във:
Белман, Ричард Ернст;
принцип на оптималността на Белман, Р.;
уравнение на Белман, Р.;
функция на Белман, Р.
БЕЛМАН, РИЧАРД ЕРНСТ (Bellman, Richard Ernst) (1920–1984) – един от
водещите американски математици и талантливи експерти в областта на изчислителната техника. През 1946–1948 г. е асистент по математика, през 1948–
1952 г. – асоцииран професор към Станфърдския университет, през 1953–1965
г. – научен сътрудник в RAND Corporation, а през 1965–1984 г. – професор в
Университета на Южна Калифорния. Създател е на динамичното програмиране и на свързания с него принцип на оптималността на Р. Белман, с което дава значителен принос в развитието на некласическото вариационно смятане
(non-classical variational calculus). Достига до редица резултати, свързани с неговото прилагане в различни области на математиката, в т.ч. и във вариацион4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното смятане, теорията на регулирането, теорията на апроксимацията, изследването на операциите. Важна роля във вариационното смятане играе функционалното уравнение на Р. Белман. Широко приложение в математическите
методи на оптималното управление намира и функцията на Р. Белман. Динамичното програмиране на Р. Белман се използва в динамичното икономическо
оптимизиране и по-специално в оптималното икономическо управление (вж.
икономическа задача на динамичното програмиране). Научното творчество на
Р. Белман е впечатляващо. Той публикува 619 статии и 39 книги.
БЕНЕДИКСОН, И. (I. Benedixson) (кд) – във:
теория на Пуанкаре, А., и Бенедиксон, И..
БЕНТАМ, ДЖ. (Bentham, J.) (кд) – във:
критерий за общественото благосъстояние на Бентам, Дж. (в микр.).
БЕРГСОН, А. (Bergson, A.) (кд) – във:
Бергсон, Абрам;
критерий за общественото благосъстояние на Бергсон, А. (в микр.).
БЕРГСОН, АБРАМ (Bergson, Abram) (1914) – американски икономист, обосновал функцията на общественото благосъстояние (в микр.). През 1933 г.
получава бакалавърска степен в университета “Джон Хопкинс”. Завършва магистърска степен през 1935 г. в Харвардския университет и пак там през 1940
г. получава докторска степен. От 1940 до 1942 г. преподава в Тексаския университет. През Втората световна война ръководи Руския икономически подотдел в Бюрото за стратегически проучвания на САЩ. След войната до 1956 г.
преподава в икономическия факултет на Колумбийския университет, след което е професор по икономика в Харвардския университет. А. Бергсон е директор на Руския център в Харвардския университет. Той е член на Борда на съветниците по обществени науки при Агенцията за контрол на въоръжаването и
разоръжаването на САЩ през периода от 1971 до 1973 г. Съдействува за извършването на многобройни изследвания върху съветската икономика. Носител е на наградата за изтъкнат принос в съветологията на Американската академия за наука и изкуство и на почетна степен от университета “Уиндзор” през
1975 г. Канен е в множество европейски и американски университети.
А. Бергсон получава известност още на 24-годишна възраст със статията
си “Ново формулиране на някои аспекти на икономиката на благосъстоянието”
(Bergson, A. A. Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics. – In:
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Quarterly Journal of Economics, February 1938). Той въвежда функцията на общественото (социалното) благосъстояние, която изразява като съвкупна величина и в превърната форма общата полезност на всички индивиди в обществото взети заедно (вж. критерий за общественото благосъстояние на Бергсон,
А. (в микр.)). Тази функция коренно се отличава от функцията на общата полезност на отделния индивид, тъй като при функцията на общественото благосъстояние (в микр.) стои въпросът как да се сумират качествено разнородните полезности на отделните индивиди, след като всеки един индивид има
своя специфичен начин на подреждане на предпочитанията към отделните
блага. Според А. Бергсон този проблем може да се реши, ако полезностите
(представени в благосъстоянията) на различните индивиди бъдат претеглени
със специфични интерпесонални (междуличностни) тегла (които вероятно биха могли да бъдат установени чрез гласуване). За да избегне необходимостта
от определянето на интерперсонални тегла към индивидуалните полезности,
А. Бергсон въвежда разграничение между ефективност и справедливост на определена икономическа промяна, което се основава върху това, че предположението за наличие на максимално обществено благосъстояние налага да има
оценъчни интерпретации за доходите, които различните индивиди получават в
резултат на тази промяна.
Тези постановки на А. Бергсон, заедно с нови приноси в това отношение
на Джон Хикс, Никълъс Калдор и Аба Лернер, започват да се наричат нова
икономика на благосъстоянието (new welfare economics). При нея става възможно едновременно да се избягнат количественото измерване на полезността
и извършването на интерперсоналните сравнения на благосъстоянието. Тези
постановки по-късно А. Бергсон прилага към анализа на пазарния социализъм
и към измерването на загубите на благосъстояние, предизвикани от монополите при капитализма, което той прави в книгите си “Есета по нормативна икономика” (Bergson, A. Essays in Normative Economics. Harvard University Press,
1966) и “Благосъстояние, планиране и заетост: избрани есета по икономическа
теория” (Bergson, A. Welfare, Planning and Employment: Selected Essays in
Economic Theory. MIT Press, 1982).
А. Бергсон има значителни приноси в развитието на съветологията в САЩ
и в измерването на националния доход на СССР. В тази насока се открояват
следните негови трудове: “Структура на работните заплати в Съветския съюз:
изследване на социалистическата икономика” (Bergson, A. The Structure of
Soviet Wages: A Study in Socialist Economics); “Реалният национален доход в
Съветска Русия след 1928 г.” (Bergson, A. The Real National Income in Soviet
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съветското планиране” (Bergson, A. The Economics of Soviet Planning. Yale
University Press, 1964); “Производителност и социална система – СССР и Западът” (Bergson, A. Productivity and the Social System – USSR and the West.
Harvard University Press, 1978).

БЕРЖЕ, К. (Berge, K.) (кд) – във:
икономически граф на Берже, К.
БЕРТАЛАМФИ, ЛУДВИГ ФОН (Bertalamffy, Ludvig fon) (1901) – биологтеоретик, създател на общата теория на системите. Роден е в Австрия. През
1934–1948 г. е доцент във Виенския университет, през 1949–1961 г. преподава
в различни университети на САЩ и Канада, а от 1961 г. е професор по теоретична биология в университета Алберт в Канада. Той интерпретира биологичните обекти като организирани динамични системи и от тази гледна точка обсъжда и анализира противоречията между механистицизма и витализма и организмичните идеи за целостността на живия организъм, както и формирането
на системните концепции в биологията. Прави опит от позициите на концепцията за целостността на системите да изследва метаболизма и растежа на животните. Създава метода за анализиране на откритите еквифинални системи
(на системите, които се стремят към някаква цел) (вж. еквифиналност на системите на икономическо управление), който е дал възможност широко да бъдат използвани в биологията идеите и методите на термодинамиката, кибернетиката и физическата химия. Той е един от първопроходците на системния
подход. Л. фон Берталанфи първи обосновава обобщена системна концепция,
основните задачи на която са разработването на математически апарат за описание на различни типове системи, установяването на изморфизъм на законите
в различни области на знанието и търсенето на средства за интеграция на науките. Той е един от организаторите на “Обществото за изследвания в областта
на общата теория на системите” и на неговия ежегодник “General Systems”.
Негови по-важни трудове са: “Теоретична биология” (Bertalamffy, L. f.
Theoretische Biologie, Bd. 1-2. Berlin, 1932 – 1842); “Биологичната панорама”
(Bertalamffy, L. f. Das biologische Weitbild. Berlin, 1949); “Проблеми на живота” (Bertalamffy, L. f. Problems of Life. London, 1952); “Обща теория на системите. Основи, развитие, приложения” (Bertalamffy, L. f. General System Theory.
Foundations, development, applications. New York, 1968).
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дуополен модел на Бертран, Й. (в микр.);
изопрофита на Бертран, Й. (същото като ценова изопрофитна линия на
олигопола (в микр.));
изопрофитна линия на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.));
изопрофитна повърхнина на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова
изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.));
изопрофитна хиперповърхнина на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола);
крива на постоянната печалба на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.));
крива на реакцията на Бертран, Й. (в микр.);
предполагана вариация на взаимодействието на Бертран, Й. (в микр.)
(същото като предполагана вариация на ценовото взаимодействие (в микр.));
равновесие на Бертран, Й. (в микр.);
равновесна цена на Бертран Й. (в микр.);
функция на реакцията на Бертран, Й. (в микр.) (вж: крива на реакцията на Й. Бертран (в микр.)).
БЕТА-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ВТОРИ РОД НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities density beta-distribution on second type of
the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) – плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина с параметри v и w, която има вида
( x − 1) w−1
v+ w
p B2 ( x | v, w) = x
, 0 < x < 1, v > 0, w > 0,
B (v, w)
1

B(v, w) = ∫ x v −1 (1 − x) w−1 dx =
0

Γ(v)Γ( w)
,
Γ(v + w)

където Γ е гама-функцията на Л. Ойлер (Euler gamma-function).
БЕТА-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ПЪРВИ РОД НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИ8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities density beta-distribution on first type of the
continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) – плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина с параметри v и w, която има вида
p B1 ( x | v, w) =

x v −1 (1 − x) w−1
, 0 < x < 1, v > 0, w > 0,
B (v, w)
1

B(v, w) = ∫ x v −1 (1 − x) w−1 dx = =
0

Γ(v)Γ( w)
,
Γ(v + w)

където Γ е гама-функцията на Л. Ойлер (Euler gamma-function), а B(v, x) –
бета-функцията на Л. Ойлер (Euler beta-function). Съответствуващата му
функция на бета-разпределението от първи род на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (function probabilities betadistribution on first type of the continuous stochastic /random/ economic quantity
/value/) с параметри v и w е
x

∫s
FB1 ( x | v, w) =

v −1

(1 − s ) w−1 ds

0

, 0 < x < 1, v > 0, w > 0.

B (v, w)

БЕТА-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ПЪРВИ РОД НА ПЛЪТНОСТТА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities density beta-distribution on first type of the
continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
бета-разпределение от първи род на плътността на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина;
функция на бета-разпределението от първи род на вероятностите на
непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа
величина).
БЕТА-ФУНКЦИЯ НА ОЙЛЕР, Л. (Euler beta-function) – вж. плътност на
разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.

9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕФИКАСНО БЛАГО* (beffectual good) – вж. зависимости между благото
и продукта.
БЕФИКАСНО БЛАГО (beffectual good) (ки) – във:
бефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бефикасно икономическо благо.
БЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (beffectual economic good),
предипотребително икономическо благо, (*) – работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическото
предипотребление; една от разновидностите на работното икономическо благо
и на поддържащото икономическо благо (последното същото като префикасно икономическо благо или просто като икономическо благо). То е резултат от
бефикасна икономическа дейност* (beffectual economic activity /work/), означавана като икономическо предипотребление [и като предипотребителна
икономическа дейност (before-consumptionary economic activity /work/)] (вж.
икономическа дейност) (а благото – като предипотребително икономическо
благо), и оказва предипотребително икономическо въздействие върху околната среда. Бефикасното икономическо благо удовлетворява бефикасни икономически потребности* (beffectual economic needs /necessities/) [същото като предипотребителни икономически потребности* (before-consumptionary
economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага,
създадени в икономическото предипотребление) (в т.ч. бефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на
бефикасната икономическа дейност, където се създава бефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа бефикасност (същото
като предипотребителна икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа бефикасност* (average economic beffectuality) [същото като средна предипотребителна икономическа артипрефикасност* (average before-consumptionary
economic artipreffectuality)] и пределната икономическа бефикасност*
(marginal economic beffectuality) [същото като пределна предипотребителна
икономическа артипрефикасност* (marginal before-consumptionary economic
artipreffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, бефикасното икономическо благо има три разновидности (за които то
представлява общо понятие): инификасно икономическо благо (производстве-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икономическо благо), пазарно икономическо благо и дистрибутивно икономическо благо.
Съвкупност от бефикасни икономически блага в определен обхват образува бефикасно икономическо богатство* (beffectual economic wealth) [същото като предипотребително икономическо богатство* (beforeconsumptionary economic wealth)] в същия обхват. Бефикасното икономическо
благо може да бъде (1) както материално бефикасно икономическо благо*
(materal beffectual economic good) [същото като материално предипотребително икономическо благо* (materal before-consumptionary economic good)]
[на което отговаря понятието за материално бефикасно икономическо богатство* (material beffectual economic wealth)], (2) така и нематериално бефикасно икономическо благо* (immateral beffectual economic good) [същото
като нематериално предипотребително икономическо благо* (immateral
before-consumptionary economic good)] [на което отговаря понятието за нематериално бефикасно икономическо богатство* (immaterial beffectual economic wealth)]. Съответно на това се конституират понятията за (1) материална икономическа бефикасност* (material economic beffectuality) [в т.ч. средна
материална икономическа бефикасност* (average material economic beffectuality) и пределна материална икономическа бефикасност* (marginal
material economic beffectuality)] и (2) нематериална икономическа бефикасност* (immaterial economic beffectuality) [в т.ч. средна нематериална икономическа бефикасност* (average immaterial economic beffectuality) и пределна
нематериална икономическа бефикасност* (marginal immaterial economic
beffectuality)].
В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
дейност, която го сътворява, разновидности на бефикасното икономическо
благо са (1) бепрификасното икономическо благо* (bepriffectual economic
good) [същото като първично предипотребително икономическо благо*
(primary before-consumptionary economic good)] [когато то има относителносамостоятелна опредметеност и тогава на него отговаря понятието за икономическа бепрификасност* (economic bepriffectuality), същото като първична
предипотребителна икономическа артипрефикасност* (primary beforeconsumptionary economic artipreffectuality), първична икономическа бефикасност* (primary economic beffectuality)] и (2) бесефикасното икономическо
благо* (beseffectual economic good) [същото като вторично предипотребителна икономическо благо* (secondary before-consumptionary economic good)]
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[когато то няма относително-самостоятелна опредметеност, като създаването
му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа бесефикасност* (economic beseffectuality), същото като вторична предипотребителна икономическа артипрефикасност* (secondary beforeconsumptionary economic artipreffectuality), вторична икономическа бефикасност* (secondary economic beffectuality)].
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
бефикасното икономическо благо са (1) бефективното икономическо благо*
(beffective economic good) [същото като пряко предипотребително икономическо благо* (direct before-consumptionary economic good), бедификасно икономическо благо* (bediffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането на правата икономическа връзка в разглежданата система и тогава на него отговаря понятието за икономическа бефективност* (economic beffectivity), същото като икономическа бедификасност* (economic bediffectuality), пряка предипотребителна икономическа
артипрефикасност* (direct before-consumptionary economic artipreffectuality),
предипотребителна икономическа ефективност* (before-consumptionary
economic effectivity)] и (2) квазибефективното икономическо благо* (quasibeffective economic good) [същото като непряко предипотребително икономическо благо* (indirect before-consumptionary economic good), беиндификасно икономическо благо* (beindiffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането на обратната икономическа връзка
в системата и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазибефективност* (economic quasi-beffectivity), същото като икономическа беиндификасност* (economic beindiffectuality), непряка предипотребителна
икономическа артипрефикасност* (indirect before-consumptionary economic
artipreffectuality), предипотребителна икономическа квазиефективност*
(before-consumptionary economic quasi-effectivity)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
бефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за бефикасно консуматорско благо* (beffectual consumptionary good), бефикасно стопанско благо* (beffectual protoeconomic good),
бефикасно пазарно-икономическо благо* (beffectual marketly-economic good)
и бефикасно финасово-пазарно-икономическо благо* (beffectual financiallymarketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за бефикасно под-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------държащо благо* (beffectual sustenance /sustaining/ good) (за бефикасно благо
при поддържането).
БЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (beffectual economic
wealth) – вж. бефикасно икономическо благо.
БЕФИКАСНОСТ* (beffectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
БЕФИКАСНОСТ* (beffectuality /befficacy/) (кд) – във:
бефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
икономическа бефикасност.
БИЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (bijective economic function), взаимноеднозначна и обратима икономическа функция, – икономическа функция f : X → Y, която едновременно е сюрективна икономическа
функция и инективна икономеческа функция (т.е. ако едновременно е покриваща и взаимно еднозначна икономическа функция или, което е същото, ако е
едновременно сюрективно икономическо изображение и инективно икономическо изображение). Същото като взаимноеднозначно и обратимо икономическо изображение, т.е. като биективно икономическо изображение. Както
взаимноеднозначната и обратима икономическа функция, така и взаимноеднозначното и обратимо икономическо изображение, са съставени от (1) взаимноеднозначен и обратим икономически оператор (one-to-one and
invertible economic operator) [т.е. биективен икономически оператор*
(bijective economic operator)] и (2) взаимноеднозначно и обратимо
/биективно/ икономическо съответствие* (one-to-one and invertible
/bijective/ economic correspondence) [т.е. биективно икономическо съответствие* bijective economic correspondence)].
БИЕКТИВНА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ* (bijective composition of economic mapping) – композиция от икономически изображения φ и ψ, които са биективни икономически изображения. Оттова следва, че (φ ° ψ) –l = φ–l ° ψ–l, т.е. че обратната биективна композиция от
икономическите изображения е композиция от обратни биективни икономически изображения. Вж. и икономическо изображение.
БИЕКТИВНА КОМПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(bijective composition of economic mapping) (ки) – във:
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биективна композиция от икономически изображения;
обратна биективна композиция от икономическите изображения.
БИЕКТИВНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (bijective mapping) – същото като еквивалентност между множества и като еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множества.
БИЕКТИВНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (bijective mapping) (ки) – във:
биективно изображение (същото като еквивалентност между множества и като еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множества);
биективно изометрично икономическо изображение (същото като икономическа изометрия);
биективно икономическо изображение;
обратно биективно икономическо изображение.
БИЕКТИВНО ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(bijective isometric economic mapping) – същото като икономическа изометрия.
БИЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (bijective economic
mapping), икономическа биекция, взаимноеднозначно и обратимо икономическо изображение, биективна икономическа функция, – икономическо
изображение, което едновременно е инективно икономическо изображение и
сюрективно икономическо изображение; икономическо изображение φl : A →
B, при което различните елементи на A имат различни икономически образи и
φ(A) = B. При биективното икономическо изображение съществува обратно
биективно икономическо изображение φ–l : B → A, което на всеки икономически образ y ∈ B съпоставя неговия икономически първообраз x ∈ A, при това
единствен, където A и B са икономически множества, а φ е икономическо
изображение. Същото е като еквивалентност между икономически множества и като еднозначно и взаимнообратимо съответствие между икономически
множества. Вж. и непрекъснато икономическо изображение.
БИЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (bijective economic
mapping) (ки) – във:
биективно изометрично икономическо изображение (същото като икономическа изометрия);
биективно икономическо изображение;
обратно биективно икономическо изображение.
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (bijective economic
correspondence) – икономическо съответствие, постигано чрез биективно
икономическо изображение. Вж. също икономическо изображение.
БИЕКЦИЯ (bijection) (кд) – във:
биекция между икономическите съответствия (вж. икономическо съответствие);
икономическа биекция (същото като биективно икономическо изображение).
БИЕКЦИЯ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЪОТВЕТСТВИЯ* (economic
correspondences bijection) – вж. икономическо съответствие.
БИЕНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system beating) –
периодично изменение на амплитудата на резултативни колебания на динамична икономическа система (функционираща като циклична икономическа
система), получени при сумиране на две (или на повече от две) съставящи синусоидални, т.е. хармонични икономически колебания, които имат близки честоти (разликата между техните икономически честоти е по-малка от самите
честоти). Представлява особен вид непериодичен колебателен икономически
процес. Биенето (туптенето, смущението или още интерференцията в пулсирането) на икономическата система се получава от това, че разликата между
фазите между две икономически колебания с близки честоти се променя непрекъснато по начин, щото двете колебания в даден момент се оказват във фаза, в
друг момент – в противофаза и т.н. В резултат на това резултативните колебания периодично достигат ту до максимум, който е равен на сумата от амплитудите на сумиращите се хармонични икономически колебания, ту до минимум, който е равен на разликата между тях. Нека да са дадени две хармонични
(синусоидални) икономически колебания:
x1 = A1 sin(ω1t + ϕ1 ),
x2 = A2 sin(ω 2t + ϕ 2 ).

Двете колебания могат лесно да бъдат сумирани в общ резултат x, ако това се
извърши в момент, когато двете им фази са еднакви. Тогава резултатът е
x = A1 sin ω1t + A2 sin ω 2t =
= ( A1 + A2 ) cos

ω1 − ω 2
2

t. sin

ω1 + ω 2
2

t + ( A1 − A2 ) sin
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общият резултат е нехармонично икономическо колебание* (non-harmonic
economic oscillation) с кръгова честота (ω1 + ω2)/2 и променлива амплитуда A,
която е подчинена на зависимостта
A = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos (ω1 − ω 2 ) t .

Разликата Ω = ω1 – ω2 е кръговата честота на биенето на икономическата
система. Амплитудата A на тази икономическа система се променя в границите от A1 – A2 до A1 + A2. При частен случай, когато A1 = A2 и кръговите честоти на сумираните хармонични икономически колебания ω1 и ω2 са достатъчно
близки помежду си, резултативното икономическо колебание може да се интерпретира като приближено хармонично икономическо колебание със средна
кръгова честота (ω1 + ω2)/2 и с бавно променяща се амплитуда по силата на
хармоничен закон.
БИЕНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system beating)
(ки) – във:
биене на икономическата система;
кръгова честота на биенето на икономическата система.
БИЗНЕС (business), неразпределително предипотребление, дилокация,
бизнес предипотребление, (*) – вид възпроизводствена конфигурация, която
за даден възпроизводствен цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е съставена от логически последователно свързани фази на възпроизводството, при които дейността на участниците (единиците, агентите) във
възпроизводствения процес е насочена към създаване, запазване и увеличаване
на тяхното възпроизводствено богатство посредством предприемачество и
усвояване на природната и социалната (в т.ч. и базовата) среда; същото е като
дилокация, т.е. разделящо разполагане (dillocation) на възпроизводственото
богатство; употребява се още и като общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза (вж. възпроизводствени фази), при която се извършва посочената
дейност. Производството има определяща роля в бизнеса, но свеждането на
бизнеса само до производството е неоснователно (освен ако не се касае за допазарно-икономически форми). (1) В стопанството той е стопански бизнес
(protoeconomic business) (вид възпроизводствена стопанска конфигурация) и
се състои поне от стопанското производство* (protoeconomic production); (2)
в неикономическото стопанство той е неикономически стопански бизнес*
(non-economic protoeconomic business) и се състои само от неикономическото
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанско производство* (non-economic protoeconomic production); (3) в икономиката (същото като икономическо стопанство) той е икономически бизнес
(вид възпроизводствена икономическа конфигурация) и се състои поне от икономическото производство; (4) в непазарната икономика (същото като непазарно икономическо стопанство) той е непазарно-икономически бизнес*
(non-marketly-economic business) и се състои само от непазарноикономическото производство* (non-marketly-economic production); (5) в пазарната икономика (същото като пазарно икономическо стопанство) той е
пазарно-икономически бизнес* (marketly-economic business) (вид възпроизводствена пазарно-икономическа конфигурация) и се състои поне от пазарноикономическото производство* (marketly-economic production) и пазарноикономическата размяна* (marketly-economic exchange) (същото като икономическа размяна); (6) в нефинансовата пазарна икономика той е нефинансово-пазарно-икономически бизнес* (non-financially-marketly-economic business)
и се състои само от нефинансово-пазарно-икономическото производство*
(non-marketly-economic production) и нефинансово-пазарно-икономическата
размяна* (non-financially-markedly-economic exchange); (7) във финансовата
пазарна икономика той е финансово-пазарно-икономически бизнес*
(financially-marketly-economic business) (вид възпроизводствена финансовопазарно-икономическа конфигурация) и се състои от финансово-пазарноикономическото производство* (financially-marketly-economic production),
финансово-пазарно-икономическата
размяна*
(financially-markedlyeconomic exchange) и финансовата размяна.
В общия случай (фиг. 1) бизнесът включва производството, размяната и
финансовата размяна и едновременно е:
(1) обединение (вж. икономическо обединение и икономическо сечение) на
(а) производство и (б) непроизводствен бизнес, където, от своя страна, непроизводственият бизнес (същото като посреднически бизнес) е обединение на (α)
реална размяна (същото като нефинансова размяна) (в т.ч. продуктова размяна
и трудова размяна) и (β) финансова размяна;
(2) обединение на (а) нефинансов бизнес (същото като реален бизнес и дивелокация) и (б) финансова размяна, където, от своя страна, нефинансовият
бизнес е обединение на (α) производство и (β) реална размяна (същото като
стокова размяна и като субстанциална размяна).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Възпроизводство

Трудова
размяна
Производство

Продуктова размяна

Финан.
размяна

Разпределение

Потреблене

Реална
размяна

Размяна

Бизнес
Фиг. 1. Бизнес в общия му случай (влючва производство, размяна и финансова размяна)

(3) обединение на производство, размяна, и финансова размяна {където,
от своя страна: (а) производството едновременно е (α) производствен бизнес,
(β) непосредническо предипотребление, (γ) непазарен бизнес, (δ) производствено предипотребление и (ε) едновременно е [1] сечение на стопанисване и
предипотребление, [2] сечение на стопанисване и бизнес, [3] сечение на стопанисване и нефинансов бизнес, където стопансването е обединение на производство и потребление; (б) потреблението едновременно е (α) потребителна
алокация (същото като непосредническа алокация), (β) непосредническо следпроизводство, (γ) продуктова алокация, (δ) потребително следпроизводство и
(ε) едновременно е [1] сечение на стопанисване и следпроизводство; [2] сечение на стопанисване и алокация [3] сечение на стопанисване и нефинансова
алокация}; (в) размяната [към нея се числят реалната размяна и финансовата
размяна)] е същото като пазарно посредничество, като непроизводствен биз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нес, като пазарно следпроизводство, като пазарно предипотребление и като
пазарен бизнес, както и като сечение на бизнес и посредничество, като сечение
на бизнес и предипотребление и като сечение на предипотребление и неразпределително следпроизводство; (г) финансовата размяна е същото като финансово посредничество, като финансова алокация, като финансов бизнес, като
финансово предипотребление и като финансвово следпроизводство}.
БИЗНЕС (business) (кд) – във:
бизнес;
бизнес благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бизнес икономическа артипрефикасност (същото като икономическа бификасност);
бизнес икономическо благо (същото като бификасно икономическо благо);
бизнес икономическо богатство (същото като бификасно икономическо богатство; вж. бификасно икономическо благо);
бизнес икономическо предипотребление (същото като бизнес);
бизнес предипотребление (същото като бизнес);
бизнес цикъл;
икономически бизнес;
непазарен бизнес (същото като производство);
непазарен икономически бизнес (същото като икономическо производство);
непроизводствен бизнес (същото като размяна);
нестоков бизнес;
нестоков икономически бизнес;
нефинансов бизнес;
нефинансов икономически бизнес;
пазарен бизнес (същото като размяна);
пазарен икономически бизнес (същото като икономическа размяна);
преразпределителни плащания бизнеса (в макр.);
производствен бизнес (същото като производство);
производствен икономически бизнес (същото като икономическо производство);
реален бизнес (същото като нефинансов бизнес);
реален икономически бизнес (същото като нефинансов бизнес);
финансов бизнес (същото като финансова размяна);
финансов икономически бизнес (същото като финансова размяна).
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИЗНЕС БЛАГО (business good) – вж. зависимости между благото и продукта.
БИЗНЕС ИКОНОМИЧЕСКА АРТИПРЕФИКАСНОСТ* (business economic
artipreffectuality /artiprefficacy/) – същото като икономическа бификасност.
БИЗНЕС ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (business economic good) – същото като бификасно икономическо благо.
БИЗНЕС ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (business economic wealth) –
същото като бификасно икономическо богатство (вж. бификасно икономическо благо).
БИЗНЕС ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ* (business economic
before-consumption ) – същото като бизнес.
БИЗНЕС ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ* (business before-consumption) – същото
като бизнес.
БИЗНЕС ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ (business before-consumption) (ки) – във:
бизнес икономическо предипотребление (същото като бизнес);
бизнес предипотребление (същото като бизнес).
БИЗНЕС ЦИКЪЛ (business cycle) (в макр.) – еднопериодно проявление на
цикличността на производството (в макр.); една от разновидностите на икономическия цикъл, която се проявява като колебателни движения на обема на
производството (като колебателни промени в макроикономическата активност). Той е отрязък от макроикономическото развитие, в чиято вътрешна (по
отношение на времето) структура не се наблюдава повторение в посоката на
изменение на макроикономическата система като цяло, най-вече на обема на
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) и на равнището на безработицата (в макр.). Простира между две минимални или между две максимални значения на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [респ. на реалния брутен
национален продукт (в макр.)]. Колебателните движения могат да се изразят
по два начина: първо, чрез измененията в абсолютното равнище на макроикономическата величина (например чрез измененията в абсолютния обем на реалния брутен вътрешен продукт); второ, чрез измененията в темпа на прираста на макроикономическата величина (например чрез измененията в темпа на
прираста на реалния брутен вътрешен продукт). Според съвременната иконо20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа теория фази на бизнес цикъла (в макр.) са върхът (в макр.), рецесията (в макр.), дъното (в макр.) и експанзията (в макр.). Вж. теории за бизнес
цикъла (в макр.), в т.ч. теории за фазите на бизнес цикъла (в макр.), кредитнопарични теории за бизнес цикъла (в макр.), екзогенни теории за бизнес цикъла
(в макр.), ендогенни теории за бизнес цикъла (в макр.), неокейнсиански теории
за бизнес цикъла (в макр.), неокласически теории за бизнес цикъла (в макр.),
неокласически синтез (в макр.).
БИЗНЕС ЦИКЪЛ (business cycle) (ки) – във:
бизнес цикъл (в макр.);
екзогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
ендогенни теории за бизнес цикъла (в макр.);
инвестиционна теория за бизнес цикъла (в макр.);
кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.);
критична точка на бизнес цикъла (в макр.);
модели на бизнес цикъла (в макр.);
неокейнсиански теории за бизнес цикъла (в макр.);
неокласически теории за бизнес цикъла (в макр.);
съвременна теория за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
теории за бизнес цикъла (в макр.);
теории за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
теория на Бърнз, А., и Митчел, У., за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
теория на Веблен, Т., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Виксел, К., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Линдал, Е., за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Хаек, Фр. фон, за бизнес цикъла (в макр.);
теория на Шумпетер, Й., за фазите на бизнес цикъла (в макр.);
фаза на бизнес цикъла (в макр.).
БИК (bull) (кд) – във:
валутен спекулант бик (в межд.).
БИКОМПАКТ (bicompactum) (кд) – във:
икономически бикомпакт.
БИКОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (bicompact economic mapping) – бикомпактно изображение (bicompact mapping) в икономическа среда; икономическо изображение на едно икономическо пространство
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в друго, при което икономическият първообраз на всяка икономическа точка е
икономически бикомпакт (вж. бикомпактното икономическо пространство).
Произведението на бикомпактни икономически изображения е бикомпактно
икономическо изображение. Важен частен случай на бикомпактното икономическо изображение е крайнократното икономическо изображение.
БИКОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (bicompact economic space) – топологично икономическо пространство, във всяко отворено
икономическо покритие на което има крайно икономическо подпокритие на
същото това икономическо пространство. В този контекст изброимо компактно икономическо пространство е топологично икономическо пространство,
във всяко изброимо отворено икономическо покритие на което има крайно
икономическо подпокритие на същото това икономическо пространство, а финално компактно икономическо пространство е топологично икономическо
пространство, във всяко отворено икономическо покритие на което има изброимо икономическо подпокритие на същото това икономическо пространство.
Дадено подпространство на евклидовото икономическо пространство е бикомпактно само тогава, когато е затворено и ограничено. Някои от свойствата
на бикомпактното икономическо пространство са следните: (1) затворено подпространство на бикомпактното икономическо пространство е бикомпактно;
(2) топологичното икономическо произведение на всяко множество от бикомпактни икономически пространства е бикомпактно; (3) топологично икономическо пространство, което е икономически образ на бикомпактно икономическо пространство при непрекъснато икономическо изображение, е бикомпакгно. Икономическият бикомпакт е бикомпактно хаусдорфово икономическо
пространство и удовлетворява условието за отделимост на Ф. Хаусдорф. За
икономическите бикомпакти са валидни посочените по-горе свойства на бикомпактното икономическо пространство: (1) затворено подпространство на
икономическия бикомпакт е икономически бикомпакт; (2) топологичното икономическо произведение на всяко множество от икономически бикомпакти е
икономически бикомпакт; (3) образът на икономическия бикомпакст при непрекъснато икономическо изображение в хаусдорфово икономическо пространство е икономически бикомпакт.
БИКОМПОНЕНТИ /БИСВЪРЗАНОСТИ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ГРАФ (bicomponents /biconnectivities/ of the economic graph) – максимални
бисвързани икономически подграфи (biconnected economic subgraphs) на бис22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вързания /силно свързания/ икономически граф. Вж. и свързаност на икономическия граф.
БИЛАТЕРАЛИЗЪМ (bilateralism) (в межд.) – сключване на двустранни споразумения, с което страните взаимно си предоставят привилегии при търговските взаимоотношения помежду си, от които не могат да се ползуват трети
страни. Разширяването на билатерализма ограничава развитието на свободната
търговия.
“БИЛЯРДНА МАСА” (“billiard table”) (ки) – във:
теория на “билярдната маса” (вж. Михал Калецки).
БИМАТИМАТ (bimatimat) (кд) – във:
икономически биматимат (същото като биматимен икономически предмет).
БИМАТИМЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary extensitially-neutral utility economic growth) (ки) – във:
нулев биматимен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж);
отрицателен биматимен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж);
положителен биматимен екстензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж (вж. положителен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж).
БИМАТИМЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(bimatimary extensitially-neutral productly-bimatimary-two-utility economic
growth) (в микр.) – вж. [1] екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.), [2] нулев биматимен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.) (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.)), [3] отрицателен
биматимен
екстензивностно-неутрален
продуктово23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.) и [4] положителен биматимен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически
растеж (в микр.) (вж. положителен екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.));.
БИМАТИМЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bimatimary extensitially-neutral productly-bimatimary-two-value economic growth)
(в микр.) – вж. [1] екстензивностно-неутрален продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.), [2] нулев биматимен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.)), [3] отрицателен
биматимен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двустойностен икономически
растеж (в микр.)) и [4] положителен биматимен екстензивностнонеутрален продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в
микр.) (вж. положителен екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.)).
БИМАТИМЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary extensitially-neutral value economic
growth) (ки) – във:
нулев биматимен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж);
отрицателен биматимен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж);
положителен биматимен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж положителен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж).
БИМАТИМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (bimatimary economic
thing) [от двоен (bi), материален (material) и нематериален (immaterial)], ико24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически биматимат, (*) – двусъставен (двучленен) икономически предмет,
състоящ се от образуващи икономическа съвкупност и намиращи се в съществена икономическа зависимост помежду си материален икономически предмет и нематериален икономически предмет. Такива са например полезностно-биматимният икономически продукт и стойностно-биматимният икономически продукт. Обичайно е в биматимния икономически предмет материалният икономически предмет да е определящ, а нематериалният икономически
предмет да е решаващ (вж. определящо и решаващо в икономиката).
БИМАТИМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (bimatimary economic product) (ки) – във:
полезностно-биматимен икономически продукт;
стойностно-биматимен икономически продукт.
БИМАТИМЕН ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary intensitially-neutral utility economic
growth) (ки) – във:
нулев биматимен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж);
отрицателен биматимен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж);
положителен биматимен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж).
БИМАТИМЕН ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary intensitially-neutral value economic
growth) (ки) – във:
нулев биматимен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж);
отрицателен биматимен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен биматимен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж (вж. положителен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(bimatimary materially-spending productly-bimatimary-two-utility economic
growth) (в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary materially-spending productly-bimatimary-two-utility economic growth)
(ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. материалноизразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж
(в микр.));
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. нулев материалноизразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж
(в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.)).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in materially-productly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктово-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in materially-productly-intensive materially-realized utility) (ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.));
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.)).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility) (ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж. материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.));
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж. нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж.
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж.
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност) (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bimatimary materially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth)
(в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж.
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary materially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth)
(ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. материалноизразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж);
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. нулев материалноизразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж
(в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. положителен материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.)).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in materially-productly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНО29
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File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in materially-productly-intensive materially-realized value) (ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.));
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.)).
БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized value) (в микр.) – вж. материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
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File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИМАТИМЕН
МАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ
ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (bimatimary materially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized value) (ки) – във:
биматимен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.));
нулев биматимен материално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.));
отрицателен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.));
положителен биматимен материално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност) (в микр.).
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(bimatimary immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic
growth) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж.
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File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary immaterially-spending productly-bimatimary-two-utility economic
growth) (ки) – във:
биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. нематериалноизразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж
(в микр.));
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. нулев нематериалноизразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж
(в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) (вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.)).
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност.
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.));
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.) (вж.
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.)).
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ* (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized utility) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност.
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО33
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File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-utility economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized utility) (ки) – във:
биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж. нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.));
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимно(вж.
двуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)
(вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.)).
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bimatimary immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic
growth) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж.
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bi-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------matimary immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic
growth) (ки) – във:
биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. нематериалноизразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж
(в микр.));
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. нулев нематериалноизразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж
(в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. отрицателен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) (вж. положителен нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.)).

БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност.
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
МАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value) (ки) – във:
биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност);
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.)).
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕНЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ* (bimatimary immaterially-spending productly-bimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive
immaterially-realized value) (в микр.) – вж. нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност.
БИМАТИМЕН НЕМАТЕРИАЛНО-ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВОБИМАТИМНО-ДВУСТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ
НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНОРЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (bimatimary immaterially-spending productlybimatimary-two-value economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized value) (ки) – във:
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биматимен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
ненематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност);
нулев биматимен нематериално-изразходващ продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.));
отрицателен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.));
положителен биматимен нематериално-изразходващ продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж при нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.) (вж.
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.)).
БИМАТИМНА БЮДЖЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ* (bimatimary
budjet economic line) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж, [2] нулев екстензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж, [3] отрицателен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж, [4] отрицателен екстензивностно-неутрален
стойностен икономически растеж, [5] положителен екстензивностнонеутрален полезностен икономически растеж и [6] положителен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж.
БИМАТИМНА КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНО-ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ* (bimatimary utility-consumption possibility curve) (в микр.)
– вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуполезностен икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически
растеж (в микр.) и [3] положителен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА КРИВА НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (bimatimary consumption possibility curve) (в микр.) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.), [2] нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.), [3] отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически
растеж (в микр.), [4] отрицателен екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.), [5] положителен
екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.) и [6] положителен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА КРИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(bimatimary production possibility curve) (в микр.) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж
(в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален факторовобиматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.) и [3] положителен
екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА КРИВА НА СТОЙНОСТНО-ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (bimatimary value-consumption possibility curve) (в микр.) – вж.
[1] нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) и [3]
положителен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА КРИВА НА ФАКТОРОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ* (bimatimary factorly-production possibility curve) (в микр.)
– вж. [2] нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически рас38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж (в микр.) и [3] положителен екстензивностно-неутрален факторовобиматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЛИНИЯ* (bimatimary utility isoquant economic function) – същото като материално-нематериална полезностна диспозиционна изоквантна икономическа
линия.
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
КРИВА* (bimatimary utility isoquant economic curve) – вж. нулев екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж.
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (bimatimary utility economic function) – същото като двупродуктова материалнонематериална диспозиционна полезностна икономическа функция.
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (bimatimary utility economic function) (ки) – във:
биматимна полезностна икономическа функция (същото като двупродуктова материално-нематериална диспозиционна полезностна икономическа
функция);
динамична биматимна полезностна икономическа функция (същото като
динамична двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
линейна биматимна полезностна икономическа функция (същото като линейна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция);
мултипликативна биматимна полезностна икономическа функция (същото като мултипликативна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
степенна биматимна полезностна икономическа функция (същото като
степенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
хомогенна биматимна полезностна икономическа функция (същото като
хомогенна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хълм на биматимната полезностна икономическа функция (същото като
хълм на двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция).
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (bimatimary utility economic
function with products-substitution) – същото като двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти.
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С
ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ* (bimatimary utility economic function with constant elasticity of inputproductss substitution) – същото като двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност на заместването на продуктите.
БИМАТИМНА ПОЛЕЗНОСТНО-БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ* (bimatimary utility-budjet line) (в микр.) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.) [2] положителен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА ПРОДУКТОВО-БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ* (bimatimary product-budjet line) (в микр.) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.) и [3] положителен екстензивностно-неутрален
факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ* (bimatimary value isoquant economic function) – същото като материално-нематериална стойностна диспозиционна изоквантна икономическа линия.
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
КРИВА* (bimatimary value isoquant economic curve) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж, [2] отрицателен екс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивностно-неутрален стойностен икономически растеж и [3] положителен екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж.
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (bimatimary value economic function) – същото като двупродуктова материалнонематериална диспозиционна стойностна икономическа функция.
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (bimatimary value economic function) (ки) – във:
биматимна стойностна икономическа функция (същото като двупродуктова материално-нематериална диспозиционна стойностна икономическа
функция).
динамична биматимна стойностна икономическа функция (същото като
динамична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
линейна биматимна стойностна икономическа функция (същото като линейна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция);
мултипликативна биматимна стойностна икономическа функция (същото като мултипликативна двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция);
степенна биматимна стойностна икономическа функция (същото като
степенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
хомогенна биматимна стойностна икономическа функция (същото като
хомогенна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
хълм на биматимната стойностна икономическа функция (същото като
хълм на двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция).
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПРОДУКТИ* (bimatimary value economic function
with products-substitution) – същото като двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция с взаимозаместващи се продукти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИМАТИМНА СТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ*
(bimatimary value economic function with constant elasticity of input-productss
substitution) – същото като двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция с постоянна еластичност
на заместването на продуктите.
БИМАТИМНА СТОЙНОСТНО-БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ* (bimatimary valuebudjet line) (в микр.) – вж. [1] нулев екстензивностно-неутрален продуктовобиматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.), [2] отрицателен
екстензивностно-неутрален продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.) и [3] положителен екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bimatimary-two-product economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
отрицателен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.).
БИМАТИМНО ПРОСТРАНСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (bimatimary space of the economic products) – вж. [1] нулев материалноизразходващ полезностен икономически растеж, [2] нулев материалноизразходващ стойностен икономически растеж, [3] нулев нематериалноизразходващ полезностен икономически растеж и [4] нулев нематериалноизразходващ стойностен икономически растеж.
БИМОРФИЗЪМ (bimorphism) (кд) – във:
икономически биморфизъм в икономическа категория.
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА БИТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the bitensitial economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------аналитична бинарна типология на битензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ЕКСТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the extensitial economic growth) (ки) –
във:
креативна бинарна типология на екстензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the extratensitial economic growth) (ки)
– във:
креативна бинарна типология на екстратензивностния икономическия растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (binary typology of the economic growth) (*) – типология на икономическия растеж, при
която по силата на някакъв признак темпът на икономическия растеж y се
разделя (се разбива) на две части в абсолютно изражение (на два тензитета
на икономическия растеж), респ. в относително изражение (на две тензивности на икономическия растеж). Бинарната типология се конституира според вариантите на съотношението между тези две части, изразяващи ролите на
съответстващите им типове от фактори на икономическия растеж за неговото
формиране. В зависимост от типа на признака, по силата на който темпът на
икономическия растеж си разделя бинарно, се различават аналитична, хомеостазисна, креативна, релейна и битернална бинарна типология на икономическия растеж.
Аналитична бинарна типология на икономическия растеж
Според заданието на икономическия анализ се разграничават фиксирана
(зададена) и кофиксирана (допълваща) тензивност на икономическия растеж.
Това е аналитична бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Според нея фиксираната
тензивност на икономическия растеж (или още фитензивността на икономическия растеж) FI е тензивността, формирана от действието на някакъв
фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж. При
FI > 0 тя е инфитензивност на икономическия растеж, а при FI < 0 е дефитензивност на икономическия растеж. Кофиксираната тензивност на ико43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж (или още котензивността на икономическия растеж)
CO е тензивността, формирана от действието на останалия (извън фиксирания)
фактор на икономическия растеж. Тя е допълващата (над фиксираната) до
единица тензивност. При CO > 0 тя е инкотензивност на икономическия растеж, а при CO < 0 е декотензивност на икономическия растеж. Върху основата на аналитичната бинарна типология на икономическата тензивност се извежда аналитичната бинарна типология на икономическия растеж, при която според съчетанията между фитензивността и котензивността
се конституират значителен брой разновидности на икономическия растеж,
сред които са преобладаващо-фитензивният икономически растеж, преобладаващо-котензивният икономически растеж, предимно-фитензивният икономически растеж, предимно-котензивният икономически растеж, нормално-фитензивният икономически растеж (същото като фитензивен икономически растеж), нормално-котензивният икономически растеж (същото като
котензивен икономически растеж), инфитензивният икономически растеж,
дефитензивният икономически растеж, инкотензивният икономически растеж, декотензивният икономически растеж и други.
Хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж
Според отношението на факторите на растежа към икономическата мяра
се разграничават количествена и качествена тензивност на икономическия
растеж. Това е хомеостазисна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Според нея
количествената тензивност на икономическия растеж (квантитензивността на икономическия растеж) Q е тензивността, формирана от количественото действие на факторите на растежа (от въздействието на тяхното количество)
(вж. икономическо количество). Тя е форма на проявление на фитензивността
на растежа. При Q > 0 тя е инквантитензивност на икономическия растеж и е
форма на проявление на инфитензивността на растежа, а при Q < 0 е деквантитензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на дефитензивността на растежа. Качествената тензивност на икономическия растеж (квалитензивността на икономическия растеж) R е тензивността, формирана от качественото действие на факторите на растежа (от въздействието
на тяхното качеството) (вж. икономическо качество). Тя е форма на проявление на котенезивността на растежа. При R > 0 тя е инквалитензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на инкотензивността на растежа,
а при R < 0 е деквалитензивност на икономическия растеж и е форма на про44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------явление на декотензивността на растежа. (Вж. количествен икономически растеж и качествен икономически растеж) Върху основата на хомеостазисната бинарна типология на икономическата тензивност се извежда хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж, при която според
съчетанията между квантитензивността и квалитензивността се конституират
значителен брой разновидности на икономическия растеж, сред които са преобладаващо-квантитензивният икономически растеж, преобладаващоквалитензивният икономически растеж, предимно-квантитензивният икономически растеж, предимно-квалитензивният икономически растеж, нормално-квантитензивният икономически растеж (същото като квантитензивен икономически растеж или още количествен икономически растеж), нормално-квалитензивният икономически растеж (същото като квалитензивен
икономически растеж или още качествен икономически растеж), инквантитензивният икономически растеж, деквантитензивният икономически растеж, инквалитензивният икономически растеж, деквалитензивният икономически растеж и други.
Креативна бинарна типология на икономическия растеж
Според креативността на факторите на растежа (т.е. според основната
класификация на икономическия растеж) се разграничават екстензивност и
екстратензивност на икономически растежа. Това е креативна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Според нея екстензивността на икономическия растеж E е тензивността, формирана от екстензивнотона факторите на растежа
(вж. екстензивен фактор на икономическия растеж). Тя е форма на проявление на фитензивността на растежа. При E > 0 тя е инекстензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на инфитензивността на растежа, а
при E < 0 е деекстензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на дефитензивността на растежа. Екстратензивността на икономическия
растеж H е тензивността, формирана от екстратензивнотона факторите на
растежа (вж. екстратензивен фактор на икономическия растеж). Тя е форма
на проявление на котензивността на растежа. При H > 0 тя е инекстратензивност на икономическия растеж или просто (съкратено) интензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на инкотензивността на растежа,
а при H < 0 е деекстратензивност на икономическия растеж или просто
(съкратено) детензивност на икономическия растеж (същото като дезинтензивност на икономическия растеж) и е форма на проявление на декотензив45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на растежа. От своя страна, екстратензивността на растежа съдържа две
съставки. Първата съставка се дължи на мащаба на факторите на растежа и
затова е мащабна екстратензивност на икономическия растеж* (scale extratensity of economic growth) S [същото като мащабна тензивност на икономическия растеж* (scale tensity of economic growth) S]. Тъй като има количествена природа, първата съставка е количествена екстратензивност на икономическия растеж* (quantitative extratensity of economic growth) или още
квантиекстратензивност на икономическия растеж* (quantiextratensity of
economic growth) S. Втората съставка се дължи на качеството на факторите
на растежа и затова е качествена екстратензивност на икономическия растеж* (qualitative extratensity of economic growth) R или още квалиекстратензивност на икономическия растеж* (qualiextratensity of economic growth)
(същото като квалитензивност на икономическия растеж).
Върху основата на креативната бинарна типология на икономическата тензивност се извежда креативната бинарна типология на икономическия растеж, при която според съчетанията между екстензивността и екстратензивността се конституират значителен брой разновидности на икономическия растеж, сред които са преобладаващо-екстензивният икономически
растеж, предимно-екстензивният икономически растеж, преобладаващоекстратензивният икономически растеж, предимно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж (същото
като екстензивен икономически растеж), нормално-екстратензивният икономически растеж (същото като екстратензивен икономически растеж),
инекстензивният икономически растеж, деекстензивният икономически
растеж, интензивният икономически растеж (съкратено от инекстратензивен икономически растеж), детензивният икономически растеж (съкратено
от деекстратензивен икономически растеж), обемният икономически растеж, мащабният икономически растеж и други. Съотношенията между разновидностите на икономическия растеж според неговата хомеостазисна и креативна бинарна типология са показани във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически растеж

Количествен
икономически
растеж

Обемен икономически растеж

Качествен
икономически
растеж

Мащабен икономически растеж

Екстензивен икономически растеж

Инекстензивен иконом.
растеж

Качествен икономически растеж

Екстратензивен икономически растеж

Деекстензивен иконом.
растеж

Интензивен
икономич.
растеж

Детензивен
икономич.
растеж

Икономически растеж
Фиг. 1. Разновидности на икономическия растеж според отношението към икономическата мяра и според креативността на факторите на растежа

Според нея (1) екстензивният икономически растеж е обемен екстензивен икономически растеж* (volumetric extensive economic growth), както и
количествен екстензивен икономически растеж* (quantitative extensive
economic growth) [квантиекстензивен икономически растеж* (quantiextensive economic growth)], следователно и обемен количествен екстензивен
икономически растеж* (volumetric quantitative extensive economic growth)
[обемен квантиекстензивен икономически растеж* (volumetric quantiextensive economic growth)]. Затова (а) инекстензивният икономически растеж е
обемен инекстензивен икономически растеж* (volumetric inextensive
economic growth), както и количествен инекстензивен икономически растеж* (quantitative inextensive economic growth) [квантиинекстензивен икономически растеж* (quantiinextensive economic growth)], следователно и обемен
количествен инекстензивен икономически растеж* (volumetric quantitative
47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------inextensive economic growth) [обемен квантиинекстензивен икономически
растеж* (volumetric quantiinextensive economic growth)], и (б) деекстензивният
икономически растеж е обемен деекстензивен икономически растеж*
(volumetric deextensive economic growth), както и количествен деекстензивен
икономически растеж* (quantitative deextensive economic growth) [квантидеекстензивен икономически растеж* (quantideextensive economic growth)],
следователно и обемен количествен деекстензивен икономически растеж*
(volumetric quantitative deextensive economic growth) [обемен квантидеекстензивен икономически растеж* (volumetric quantideextensive economic growth)].
От своя страна (2) разновидности на екстратензивния икономически растеж са (α) мащабният екстратензивен икономически растеж* (scale extratensive economic growth), който е количествен екстратензивен икономически
растеж* (quantitative extratensive economic growth) [квантиекстратензивен
икономически растеж* (quantiextratensive economic growth)], следователно и
мащабен количествен екстратензивен икономически растеж* (scale quantitative extratensive economic growth) [мащабен квантиекстратензивен икономически растеж* (scale quantiextratensive economic growth)] и (β) качественият екстратензивен икономически растеж* (qualitative extratensive economic
growth) [квалиекстратензивният икономически растеж* (qualiextratensive
economic growth)]. Затова (а) разновидности на интензивния (инекстратензивния) икономически растеж са (α) мащабният интензивен икономически
растеж* (scale intensive economic growth), който е количествен интензивен
икономически растеж* (quantitative intensive economic growth) [квантиинтензивен икономически растеж* (quantiintensive economic growth)], следователно и мащабен количествен интензивен икономически растеж* (scale
quantitative intensive economic growth) [мащабен квантиинтензивен икономически растеж* (scale quantiintensive economic growth)] и (β) качественият
интензивен икономически растеж* (qualitative intensive economic growth)
[квалиинтензивният икономически растеж* (qualiintensive economic
growth)] и (б) разновидности на детензивния (деекстратензивния) икономически растеж са (α) мащабният детензивен икономически растеж* (scale detensive economic growth), който е количествен детензивен икономически растеж* (quantitative detensive economic growth) [квантидетензивен икономически растеж* (quantidetensive economic growth)], следователно и мащабен
количествен детензивен икономически растеж* (scale quantitative detensive
economic growth) [мащабен квантидетензивен икономически растеж* (scale
quantidetensive economic growth)] и (β) качественият детензивен икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж* (qualitative detensive economic growth) [квалидетензивният
икономически растеж* (qualitative detensive economic growth)].
Релейна бинарна типология на икономическия растеж
Според обемната идентифицираност на факторите на растежа (което се
определя от формата на използваната ингредиентна икономическа функция,
моделираща растежа) се разграничават катензивност (затворена тензивност,
т.е. тензивност на идентифицираните фактори) и оптензивност (отворен тензивност, т.е. тензивност на неидентифицираните фактори) на икономическия
растеж. Това е релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж* (relay binary typology of the tensity of economic growth) (от затворено и отворено, които са състояния на релейния механизъм). Катензивността на икономическия растеж I (съкратено от затворена тензивност) е
тензивността, формирана от действието на обемно идентифицираните фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността
на растежа. Извежда се от степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста
m

y = f ( x ) = ∑ α j x j + a,
j =1
m

и се определя по формулата i = ∑ α j x j , където αj, j = 1, 2 , …, m, са степенните
j =1

параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна
икономическа функция (те са още и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор) от j – тия
вид, xj – темпът на прираста (в процент) на идентифицирания фактор на икономическия растеж) от j-тия вид, j = 1, 2, …, m, m – броят на видовете идентифицирани фактори. Катензивността растежа се определя по израза I = i/y. Оптензивността на икономическия растеж A (съкратено от отворена тензивност) е тензивността, формирана от действието на обемно неидентифицираните фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на котензивността на растежа. Определя се по израза A = a/y. Така че формулата
K

∑ Gk

= 1 тук е представена от сумата I + A = 1. Катензивността и оптензив-

k =1

ността са разновидности на по-общото понятие за ретензивност на икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж J (съкратено от релейна тензивност) (последната е форма на
битензивността на икономическия растеж).
Оптензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е иноптензивност на икономическия растеж A + ≡ A > 0. Тя е форма на проявление на инкотензивността на растежа.
Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деоптензивност на
икономическия растеж A − ≡ A < 0. Тя е форма на проявление на декотензивността на растежа. Катензивността на растежа също има двояко проявление.
Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на
икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инкатензивност на
икономическия растеж I + ≡ I > 0. Тя е форма на проявление на инфитензивността на растежа. Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за
намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е декатензивност на икономическия растеж I − ≡ I < 0. Тя е форма на проявление
на дефитензивността на растежа. Инкатензивността и иноптензивността са
разновидности на по-общото понятие за инретензивност на икономическия
растеж (съкратено от инрелейностна тензивност). От своя страна декатензивността и деоптензивността са разновидности на по-общото понятие за деретензивност на икономическия растеж (съкратено от дерелейностна тензивност).
Върху основата на релейната бинарна типология на икономическата
тензивност се извежда релейна бинарна типология на икономическия растеж, при която според съчетанията между катензивността и оптензивността
се конституират значителен брой разновидности на икономическия растеж,
сред които са преобладаващо-катензивният икономически растеж, преобладаващо-оптензивният икономически растеж, предимно-катензивният икономически растеж, предимно-оптензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически растеж (същото като катензивен икономически растеж или затворен икономически растеж), нормално-оптензивният
икономически растеж (същото като оптензивен икономически растеж или
отворен икономически растеж), инкатензивният икономически растеж, декатензивният икономически растеж, иноптензивният икономически растеж,
декатензивният икономически растеж и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на релейната бинарна типология на икономическия
растеж според начина на неговото моделиране
Според формата на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста (според начина на моделиране на икономическия растеж) се коституират седем разновидности на релейната бинарна
типология на икономическия тензивност: (1) открито-хомогенностната
релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverlyhomogeneitic relay binary typology of the economic tensity), (2) откритонехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity),
(3) закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity); техни обобщени разновидности са: (4) откритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (discovered relay binary
typology of the economic tensity), (5) закритата релейна бинарна типология
на икономическата тензивност* (covered relay binary typology of the economic
tensity), (6) хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (homogeneitic biternal typology of the economic tensity) и (7)
нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност* (heterogeneitic relay binary typology of the economic tensity) (вж. тензивност на икономическия растеж).
На тях съответстват седем разновидности на релейната бинарна типология на икономическия растеж: (1) открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic relay
binary typology of the economic growth), (2) открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (discoverlyheterogeneitic relay binary typology of the economic growth), (3) закритонехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic growth); техни
обобщени разновидности са: (4) откритата релейна бинарна типология на
икономическия растеж* (discovered relay binary typology of the economic
growth), (5) закритата релейна бинарна типология на икономическия растеж* (covered relay binary typology of the economic growth), (6) хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (homogeneitic
relay binary typology of the economic growth), (7) нехомогенностната релейна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинарна типология на икономическия растеж* (heterogeneitic relay binary
typology of the economic growth).
1. Открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic relay binary typology of the economic growth) съответства на открито-хомогенностната релейна бинарна
типология на икономическата тензивност и се моделира чрез хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста с неидентифицирани фактори
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

където εj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (1); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (1) са хомогенностни коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор* (homogeneitic coefficients of economic ingreder
elasticity to the economic ingredor). Централно понятие на типология (1) е открито-хомогенностният икономически растеж* (discoverly-homogeneitic economic growth) [същото като открито-екстензотичен икономически растеж*
(discoverly-extensitical economic growth)], характерното за който е, че: (а)
включва обемно идентифицрани фактори на икономическия растеж, като
сумата на хомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия
m

ингредер към икономическия ингредор е равна на единица  ∑ ε j = 1, поради
 j =1

което растежът е хомогенностен (следователно и екстензотичен – протича при
идентификация на въздействието на екстензивните фактори върху него) и (б)
включва и обемно неидентифицирани фактори на икономическия растеж,
поради което растежът протича по открит начин. Разновидност е на по-общото
понятие за хомогенностен икономически растеж (същото като екстензотичен икономически растеж). Към него са конституирани откритохомогенностната катензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic catensity of the economic growth) [същото като откритоекстензотична катензивност на икономическия растеж* (discoverlyextensitical catensity of the economic growth)] E и открито-хомогенностната
оптензивност на икономическия растеж* (discoverly-homogeneitic optensity
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the economic growth) [същото като открито-екстензотична оптензивност
на икономическия растеж* (discoverly-extensitical optensity of the economic
growth)] H, различните съотношения между които пораждат множество от разновидности на открито-хомогенностния икономически растеж (на откритоекстензотичния икономически растеж), специфицирани от неговата откритохомогенностна релейна бинарна типология. Открито-хомогенностната катензивност и оптензивност са разновидности на по-общото понятие за откритохомогенностна ретензивност на икономическия растеж* (discoverlyhomogeneitic retensity of the economic growth) [същото като откритоекстензотична ретензивност на икономическия растеж* (discoverlyextensitical retensity of the economic growth)].
2. Открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic growth) съответства на открито-нехомогенностната релейна бинарна
типология на икономическата тензивност и се моделира чрез нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1

където βj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (2); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (2) са частичнонехомогенностни коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор* (partially-heterogeneitic coefficients of
economic ingreder elasticity to the economic ingredor). Централно понятие на типология (2) е открито-нехомогенностният икономически растеж* (discoverly-heterogeneitic economic growth) [същото като открито-дезекстензотичен
икономически растеж* (discoverly-disextensitical economic growth)], характерното за който е, че: (а) включва обемно идентифицрани фактори на икономическия растеж, като сумата на частично-хомогенностните коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор не е
m

равна на единица  ∑ β j ≠ 1, поради което той е нехомогенностен (следова j =1

телно дезекстензотичен) и (б) включва и обемно неидентифицирани фактори
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, поради което той е открит. Разновидност е на пообщото понятие за нехомогенностен икономически растеж (същото като
дезекстензотичен икономически растеж). Към него са конституирани (а)
открито-нехомогенностната катензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic catensity of the economic growth) [същото като откритодезекстензотична катензивност на икономическия растеж* (discoverlydisextensitical catensity of the economic growth)] P, която е смес от откритоекстензотична катензивност на икономическия растеж* (discoverlyextensitical catensity of the economic growth) и открито-екстратензотична
катензивност на икономическия растеж* (discoverly-extratensitical catensity
of the economic growth), и (б) открито-нехомогенностната оптензивност на
икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic optensity of the economic
growth) [същото като открито-дезекстензотична оптензивност на икономическия растеж* (discoverly-disextensitical optensity of the economic growth)] R,
която е открито-екстратензотична оптензивност на икономическия
растеж* (discoverly-extratensitical optensity of the economic growth). Различните съотношения между тях пораждат множество от разновидности на откритонехомогенностния икономически растеж (на открито-дезекстензотичния икономически растеж), специфицирани от неговата открито-хомогенностна релейна бинарна типология. Открито-нехомогенностната катензивност и оптензивност са разновидности на по-общото понятие за открито-нехомогенностна
ретензивност на икономическия растеж* (discoverly-heterogeneitic retensity
of the economic growth) [същото като открито-дезекстензотична ретензивност на икономическия растеж* (discoverly-disextensitical retensity of the
economic growth)].
Открито-нехомогенностният икономически растеж е смес от (а) затворено-открито-екстензотичен икономически растеж* (closedly-discoverlyextensitical economic growth) [открито-каекстензотичен икономически
растеж* (discoverly-caextensitical economic growth)] и (б) затворенооткрито-екстратензотичен икономически растеж* (closedly-discoverlyextratensitical economic growth) [открито-каекстратензотичен икономически растеж* (discoverly-caextratensitical economic growth)] {в т.ч. затворенооткрито-инекстратензотичен икономически растеж* (closedly-discoverlyinextratensitical economic growth) [открито-каинекстратензотичен икономически растеж* (discoverly-cainextratensitical economic growth)] [разновидност на по-общото понятие за интензотичен икономически растеж* (inextratensitical economic growth)] и затворено-открито-деекстратензотичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж* (closedly-discoverly-deextratensitical economic growth)
[открито-кадеекстратензотичен икономически растеж* (discoverlycadeextratensitical economic growth) [разновидност на по-общото понятие за
детензотичен икономически растеж* (deextratensitical economic growth)]}.
3. Закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж* (coverly-heterogeneitic relay binary typology of the economic
growth) съответства на закрито-нехомогенностната битернална типология
на икономическата тензивност и се моделира чрез нехомогенностната
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

където ηj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (3); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид, които във функия (3) са напълнонехомогенностни коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор* (fully-heterogeneitic coefficients of
economic ingreder elasticity to the economic ingredor). Централно понятие на типология (3) е закрито-нехомогенностният икономически растеж* (coverlyheterogeneitic economic growth) [същото като закрито-дезекстензотичен икономически растеж* (discoverly-disextensitical economic growth)], характерното
за който е, че: (а) включва обемно идентифицрани фактори на икономическия
растеж, като сумата на напълно-хомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор не е равна на
m

единица  ∑ η j ≠ 1, поради което той е нехомогенностен (следователно неекс j =1

тензотичен) и (б) не включва обемно неидентифицирани фактори на икономическия растеж, поради което той е закрит.
Закрито-нехомогенностният икономически растеж е смес от (а) затворено-закрито-екстензотичен икономически растеж* (closedly-coverlyextensitical economic growth) [закрито-каекстензотичен икономически растеж* (coverly-caextensitical economic growth)] и (б) затворено-закритоекстратензотичен икономически растеж* (closedly-coverly-extratensitical
economic growth) [закрито-каекстратензотичен икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(coverly-caextratensitical economic growth)] {в т.ч. затворено-закритоинекстратензотичен
икономически
растеж*
(closedly-coverlyinextratensitical economic growth) [закрито-каинекстратензотичен икономически растеж* (coverly-cainextratensitical economic growth)] и затворенозакрито-деекстратензотичен икономически растеж* (closedly-coverlydeextratensitical economic growth) [закрито-кадеекстратензотичен икономически растеж* (coverly-cadeextratensitical economic growth)]}.
Към закрито-нехомогенностният икономически растеж него е конституирана закрито-нехомогенностната катензивност на икономическия растеж*
(coverly-heterogeneitic catensity of the economic growth) [същото като закритодезекстензотична катензивност на икономическия растеж* (coverlydisextensitical catensity of the economic growth)] F [която е смес от (а) закритоекстензотична катензивност на икономическия растеж* (coverlyextensitical catensity of the economic growth) и (б) закрито-екстратензотична
катензивност на икономическия растеж* (coverly-extratensitical catensity of
the economic growth)]. Нейните различни равнища пораждат множество от
разновидности на закрито-нехомогенностния икономически растеж (на
закрито-дезекстензивностния икономически растеж), специфицирани от
неговата закрито-нехомогенностна релейна бинарна типология.
4. Открита релейна бинарна типология на икономическия растеж*
(discovered relay binary typology of the economic growth) съответства на откритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност и се
моделира чрез степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с неидентифицирани фактори
m

(4) yµ = f µ ( x) = ∑ µ j x j + b,
j =1

където µj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (4); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид във функия (4). Типология (4) е
общо понятие за открито-хомогенностната релейна бинарна типология на
икономическия растеж (1) и открито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж (2), които се моделират от хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с неидентифицирани фактори (1) и нехомогенностната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори (2)
m

(1) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ ε j = 1,
j =1

m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1

Затова функция (4) е обобщение на функциите (1) и (2). Централно понятие на
типология (4) е откритият икономически растеж* (discovered economic
growth) (общо понятие за открито-хомогенностния икономически растеж
и открито-нехомогенностния икономически растеж), характерното за който е, че (а) включва обемно идентифицрани фактори на икономическия растеж и (б) включва и обемно неидентифицирани фактори на икономическия
растеж, поради което той е открит. Към него са конституирани откритата
катензивност на икономическия растеж* (discovered catensity of the economic growth) W (общо понятие за открито-хомогенностната катензивност на икономическия растеж и открито-нехомогенностната катензивност на икономическия растеж) и откритата оптензивност на икономическия растеж* (discovered optensity of the economic growth) B (общо понятие за открито-хомогенностната оптензивност на икономическия растеж и открито-нехомогенностната оптензивност на икономическия
растеж), различните съотношения между които пораждат множество от разновидности на открития икономически растеж, специфицирани от неговата
открита релейна бинарна типология.
5. Закрита релейна бинарна типология на икономическия растеж*
(covered relay binary typology of the economic growth) съответства на закритата релейна бинарна типология на икономическата тензивност и се моделира чрез степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори
m

(5) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

която е идентична с нехомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори (3). Типология (5) е идентична с закрито-нехомогенностната релейна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинарна типология на икономическия растеж (3). Централно понятие на
типология (5) е закритият икономически растеж* (covered economic growth)
(идентичен с закрито-нехомогенностния икономически растеж), характерното за който е, че (а) включва обемно идентифицрани фактори на икономическия растеж и (б) не включва обемно неидентифицирани фактори на икономическия растеж, поради което той е закрит. Към него е конституирана
закритата катензивност на икономическия растеж* (covered catensity of the
economic growth) F (идентична със закрито-нехомогенностната интертензивност на икономическия растеж), различните равнища на която пораждат
множество от разновидности на закрития икономически растеж, специфицирани от неговата закрита релейна бинарна типология.
6. Хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия
растеж* (homogeneitic relay binary typology of the economic growth) съответства
на хомогенностната релейна бинарна типология на икономическата тензивност и се моделира чрез хомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста
m

(6) yε = f ε ( x) = ∑ ε j x j + h,
j =1

m

∑ε j

= 1,

j =1

която е идентична с хомогенностната степенна динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори
(1). Типология (6) е идентична с открито-хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж (1). Централно понятие на типология (6) е хомогенностният икономически растеж* (homogeneitic economic
growth) [същото като екстензотичен икономически растеж* (extensitical economic growth) и идентичен с открито-хомогенностния икономически растеж], характерното за който е, че (а) включва обемно идентифицрани фактори на икономическия растеж, като сумата на хомогенностните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
m

е равна на единица  ∑ ε j = 1, поради което той е хомогенностен (следовател j =1

но екстензотичен) и (б) включва и обемно неидентифицирани фактори на
икономическия растеж. Към него са конституирани хомогенностната катензивност на икономическия растеж* (homogeneitic catensity of the economic
growth) E (идентична със открито-хомогенностната катензивност на икономическия растеж) и хомогенностната оптензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (homogeneitic optensity of the economic growth) H (идентична със открито-хомогенностната оптензивност на икономическия растеж), различните съотношения между които пораждат множество от разновидности на
хомогенностния икономически растеж, специфицирани от неговата хомогенностна релейна бинарна типология.
7. Нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия
растеж* (heterogeneitic relay binary typology of the economic growth) съответства на нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическата
тензивност и се моделира чрез нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста
m

( 7 ) y τ = f τ ( x ) = ∑ τ j x j + c,
j =1

където τj, j = 1, 2 , …, m, са степенните параметри (определяни по статистически начин) на динамичната ингредиентна икономическа функция (7); те са още
и съответните коефициенти на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор от j – тия вид във функия (7). Типология (7) е
общо понятие за открито-нехомогенностната релейна бинарна типология
на икономическия растеж (2) и закрито-нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж (3), които се моделират от нехомогенностната степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с неидентифицирани фактори (2) и нехомогенностната
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори (3)
m

(2) yβ = f β ( x) = ∑ β j x j + r ,
j =1
m

(3) y η = f η ( x) = ∑ η j x j ,
j =1

Затова функция (7) е обобщение на функциите (2) и (3). Централно понятие на
типология (7) е нехомогенностният икономически растеж* (heterogeneitic
economic growth) [същото като дезекстензотичен икономически растеж*
(disextensitical economic growth) и общо понятие за откритонехомогенностния икономически растеж и закрито-нехомогенностния
икономически растеж], характерното за който е, че включва обемно иден-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тифицрани фактори на икономическия растеж, сумата на чиито коефициенти на еластичност не е равна на единица, поради което той е нехомогенностен.
Към него са конституирани (а) нехомогенностната катензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic catensity of the economic growth) [същото като дезекстензотична катензивност на икономическия растеж* (disextensitical catensity of the economic growth)] L (общо понятие за откритонехомогенностната катензивност на икономическия растеж и закритонехомогенностната катензивност на икономическия растеж) и (б) нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж* (heterogeneitic optensity of the economic growth) [същото като дезекстензотична оптензивност
на икономическия растеж* (disextensitical optensity of the economic growth)] C
(общо понятие за открито-нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж и закрито-нехомогенностната оптензивност на икономическия растеж), различните съотношения между които пораждат множество
от разновидности на нехомогенностния икономически растеж, специфицирани
от неговата нехомогенностна релейна бинарна типология.
Някои обобщения на разновидностите на релейната бинарна типология на икономическия растеж според начина на неговото моделиране
По-долу са посочени някои обобщения на разновидностите на релейната
бинарна типология на икономическия растеж според начина на моделиране на
растежа.
Първо, откритата релейна бинарна типология на икономическия
растеж и закритата релейна бинарна типология на икономическия растеж се обобщават в по-общото понятие за релейностна бинарна типология
на икономическия растеж* (relayneitic binary typology of the economic growth)
(съкратено от открита релейна и закрита релейна) (по-пълно – релейностна релейна бинарна типология на икономическия растеж) и са нейни разновидности. Централно нейно понятие е релейностният икономически растеж* (relayneitic binary typology of the economic growth), чиито разновидности
са откритият икономически растеж и закритият икономически растеж.
Второ, хомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж и нехомогенностната релейна бинарна типология на икономическия растеж се обобщават в по-общото понятие за хеогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж* (heogeneitic relay binary typology of the economic growth) [обобщено и съкратено от хомогенностна и хетерогенностна (нехомогенностна)] и са нейни разновидности. Цент-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рално нейно понятие е хеогенностният икономически растеж* (heogeneitic
economic growth), чиито разновидности са хомогенностният икономически
растеж и нехомогенностният икономически растеж.

Битернална типология на икономическия растеж
Според принадлежността на факторите на растежа (което се определя от
формата на използваната ингредиентна икономическа функция, моделираща
растежа) се разграничават интертензивност (вътрешна тензивност на икономическия растеж) и екстертензивност (външна тензивност на икономическия
растеж) Това е битернална типология на тензивността на икономическия
растеж* (biternal typology of the tensity of economic growth) (съкратено от битернална бинарна типология на тензивността на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж). Според нея интертензивността на икономическия растеж M е тензивността, формирана от действието на вътрешни фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността на растежа. При M > 0 тя е реинтертензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на инфитензивността на растежа, а при M < 0 е деинтертензивност на икономическия растеж и е форма на
проявление на дефитензивността на растежа. Екстертензивността на икономическия растеж N е тензивността, формирана от действието на въшни фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на котензивността
на растежа. При N > 0 тя е инекстертензивност на икономическия растеж и е
форма на проявление на инкотензивността на растежа, а при N < 0 е деекстертензивност на икономическия растеж и е форма на проявление на декотензивността на растежа.
Върху основата на битерналната типология на икономическата тензивност се извежда битернална типология на икономическия растеж, при
която според съчетанията между интертензивността и екстертензивността се
конституират значителен брой разновидности на икономическия растеж, сред
които са преобладаващо-интертензивният икономически растеж, преобладаващо-екстертензивният икономически растеж, предимно-интертензивният
икономически растеж, предимно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният икономически растеж (същото като интертензивен икономически растеж), нормално-екстертензивният икономически растеж (същото като екстертензивен икономически растеж), реинтертензивният икономически растеж, деинтертензивният икономически растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инекстертензивният икономически растеж, деекстертензивният икономически растеж и други.
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the economic growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на икономическия растеж;
аналитична бинарна типология на битензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на котензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на фитензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
бинарна типология на икономическия растеж;
закрита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
закрито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на икономическия растеж;
креативна бинарна типология на екстензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на екстратензивностния икономическия растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на креатензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
открита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
открито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
открито-хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на икономическия растеж;
релейна бинарна типология на катензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на оптензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релейна бинарна типология на ретензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж
(вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж;
хомеостазисна бинарна типология на квалитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на квантитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на хомеотензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж
(вж. бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КАТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the catensitial economic growth) (ки) – във:
релейна бинарна типология на катензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КВАЛИТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the qualitensitial economic growth) (ки)
– във:
хомеостазисна бинарна типология на квалитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КВАНТИТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the quantitensitial economic growth)
(ки) – във:
хомеостазисна бинарна типология на квантитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КОТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the cotensitial economic growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на котензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КРЕАТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the creatensitial economic growth) (ки) –
във:
креативна бинарна типология на креатензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ОПТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the optensitial economic growth) (ки) – във:
релейна бинарна типология на оптензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА РЕТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the retertensitial economic growth) (ки) – във:
релейна бинарна типология на ретензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (binary typology of the tensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИВНОСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ (binary typology of the tensity of economic growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на тензивноста на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
бинарна типология на тензивноста на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
битернална типология на тензивноста на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензивноста на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на тензивноста на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релейностна бинарна типология на тензивноста на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на тензивноста на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензивноста на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИТЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (binary typology of the tensivity of economic growth) – вж. тензитет
на икономическия растеж.
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИТЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ (binary typology of the tensivity of economic growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
битернална типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ФИТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the fitensitial economic growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на фитензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (binary typology of the homeotensitial economic growth)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеостазисна бинарна типология на хомеотензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж).
БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (binary economic relation),
вътрешно бинарно икономическо отношение, двуместно икономическо
отношение, – основна разновидност на икономическо отношение; някакво
икономическо подможество R на множеството A 2 = A × A от подредени двойки (a, b) от елементите на зададено икономическо множество A. Ако
R ⊆ A × A и ( a, b ) ∈ R,

тогава може да се каже, че елементът a се намира в бинарно икономическо отношение с елемента b, което се записва още като aRb. Самото икономическо
множество A 2 = A × A е универсално бинарно икономическо отношение в
множеството A. То е частен случай на универсалното икономическо отношение (вж. икономическо отношение). Диагоналът на универсалното икономическо отношение A2, означаван като
∆ = { (a, a ) | a ∈ A},
представлява бинарно икономическо отношение на равенство* в икономическото множество A. То е частен случай на икономическото отношение на равенство (вж. икономическо отношение) и може да се нарече още единично бинарно икономическо отношение в множеството A.
Да приемем, че R, R1 и R2 са бинарни икономически отношения в множеството A. Тогава наред с теоретико-множествените операции обединяване на
бинарни икономически отношения* (binary economic relations collating)
R1 U R2 , пресичане на бинарни икономически отношения* (binary economic
relations meeting /intersecting/) R1 I R2 и допълване на бинарно икономическо отношение* (binary economic relation supplementating) R′ = ( A × A) \ R, съществуват още и операциите обръщане на бинарно икономическо отношение* (binary economic relation inversing)
R −1 = {(a, b) | (b, a ) ∈ R},

където R–1 е обратно бинарно икономическо отношение* (inverse binary
economic relation), и умножение на бинарни икономически отношения*
(binary economic relations multiplication)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------R1 o R2 = {(a, b) | (∃c ∈ a ) (aR1c и cR1b)}.
Умножението на бинарните икономически отношения е винаги асоциативно,
но в общия случай не е комутативно.
Бинарното отношение R в икономическото множество A е: (1) рефлексивно /възвратно/ бинарно икономическо отношение* (reflexive binary
economic relation), ако ∆ ⊆ R; (2) транзитивно бинарно икономическо отношение* (transitive binary economic relation), ако R o R ⊆ R; (3) симетрично
бинарно икономическо отношение* (symmetric binary economic relation), ако
R −1 ⊆ R; (4) антисиметрично бинарно икономическо отношение* (anti-

symmetric binary economic relation), ако R I R −1 ⊆ ∆. Когато бинарното икономическо отношение R притежава някое от свойствата (1), (2), (3) или (4), тогава обратното бинарно икономическо отношение R-1 също притежава това
свойство. Важни типове бинарни икономически отношения са функционалното бинарно икономическо отношение, отношението на икономическа еквивалентност и отношението на икономически порядък. Икономическото отношение R ⊆ A × A е функционално бинарно икономическо отношение* (functional binary economic relation), когато R −1 o R ⊆ A. Отношението на икономическа еквивалентност (същото като икономическо отношение на еквивалентност) е бинарно икономическо отношение R ⊆ A × A в икономическото множество A, което едновременно е рефлексивно (т.е. aRa), симетрично (т.е.
aRb ⇒ bRa ) и транзитивно (т.е. aRb ∧ bRc ⇒ aRc ).

БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (binary economic relation)
(ки) – във:
антисиметрично бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
бинарно икономическо отношение на равенство;
бинарно икономическо отношение;
възвратно бинарно икономическо отношение (същото като рефлексивно бинарно икономическо отношение; вж. и бинарно икономическо отношение);
външно бинарно икономическо отношение (същото като икономическо съответствие);
вътрешно бинарно икономическо отношение (същото като бинарно икономическо отношение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------допълване на бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
единично бинарно икономическо отношение (същото като бинарно икономическо отношение на равенство);
обединяване на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
обратно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо
отношение);
обръщане на бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
пресичане на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
размито бинарно икономическо отношение;
рефлексивно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
симетрично бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
симетрично размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение;
транзитивно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
транзитивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
умножение на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
универсално бинарно икономическо отношение;
функционално бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение).
БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РАВЕНСТВО* (binary
equality economic relation), единично бинарно икономическо отношение, в
икономическото множество A – икономическо отношение, което се представлява от диагонала на универсалното бинарно икономическо отношение A2, оз68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начаван като ∆ = { (a, a ) | a ∈ A}. . Частен случай на икономическото отношение
на равенство. Вж. и бинарно икономическо отношение.
БИНОМИНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА (binominal
distribution in economy) (ки) – във:
дисперсия при биноминално разпределение в икономиката.
БИРКГОФ, Г. (Birkhoff, G.) (кд) – във:
ергодическа теорема на Биркгоф, Г., и Хинчин, А. Я. (вж. и стационарен
случаен икономически процес и ергодичен икономически процес).
БИСВЪРЗАН /СИЛНО-СВЪРЗАН/ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (biconnected
/strongly-connected/ economic graph) – икономически граф, в който всеки два
върха на икономическия граф са достижими един към друг. Вж. и свързаност на икономическия граф.
БИСВЪРЗАНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (biconnectivities of the
economic graph) – същото като бикомпоненти на икономическия граф. Вж. и
свързаност на икономическия граф.
БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bitensive economic growth),
нормално-битензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според
аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) фитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е равна на единица и тя е нормалната фитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия
растеж ACO (равна на нула) e безналичната котензивност на икономическия
растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) котензивен икономически растеж
(тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е равна на
единица и тя е нормалната котензивност на икономическия растеж), а
нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (равна на
нула) e безналичната фитензивност на икономическия растеж, където GCO
+ AFI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битензивност на икономическия растеж
GBI (равна на единица и тя е нормалната битензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за нормална фитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и нормална котензивност (която е зададената котензивност
GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия рас69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж ABI (равна на нула и тя е безналичната битензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за безналична котензивност (която е прилежаща котензивност ACO на нормалната фитензивност) и безналична фитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на нормалната котензивност), където GBI
+ ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на
икономическия растеж y). Тук зададената битензивност формира изцяло темпа на растежа, докато прилежащата битензивност няма никакво участие в него.
Битензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста
и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитензивния икономически растеж, изцяло-битензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж,
изотропно-битензивния икономически растеж, хомогенно-битензивния икономически растеж, инбитензивния икономически растеж, изцялоинбитензивния икономически растеж и преобладаващо-инбитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на битензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са хомеотензивният икономически растеж, креатензивният
икономически растеж, ретензивният икономически растеж, битертензивният икономически растеж. Разновидности на битензивния растеж са битензивният продуктов икономически растеж* (bitensive product economic
growth), битензивният факторов икономически растеж* (bitensive factor
economic growth), битензивният полезностен икономически растеж* (bitensive utility economic growth), битензивният стойностен икономически
растеж* (bitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битензивният стационарен икономически растеж* (bitensive stationary economic
growth) и битензивният нестационарен икономически растеж* (bitensive
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж).
БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bitensive economic growth)
(ки) – във:
аизотропно-битензивен икономически растеж;
анизотропно-битензивен икономически растеж;
безналично-битензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------битензивен икономически растеж;
изотропно-битензивен икономически растеж;
изохипогенно-битензивен икономически растеж;
изцяло-битензивен икономически растеж;
налично-битензивен икономически растеж;
нормално-битензивен икономически растеж;
предимно-битензивен икономически растеж;
преобладаващо-битензивен икономически растеж;
хеогенно-битензивен икономически растеж;
хетерогенно-битензивен икономически растеж;
хигенно-битензивен икономически растеж;
хипергенно-битензивен икономически растеж;
хипогенно-битензивен икономически растеж;
хомогенно-битензивен икономически растеж.
БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitensivition of
the economic growth) (*) – общо понятие за фитензивиране на икономическия
растеж и котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез инбитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на инбитензитета на икономическия
растеж), или чрез субдебитензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на дебитензитета на икономическия растеж). Когато битензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е битензификация на икономическия растеж (покачване на битензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на битензитета в темпа на
растежа), а когато битензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е суббитензификация на икономическия растеж (спадане на
битензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на битензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitensivition of the
economic growth) (ки) – във:
балансирано битензивиране на икономическия растеж;
битензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно битензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно битензивиране на икономическия растеж;
миноритарно битензивиране на икономическия растеж;
налично битензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
предимствено битензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено битензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно битензивиране на икономическия растеж;
субцялостно битензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно битензивиране на икономическия растеж;
утвърдено битензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно битензивиране на икономическия растеж;
цялостно битензивиране на икономическия растеж;
частично битензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено битензивиране на икономическия растеж.
БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitensity of the
economic growth) (*) – общо понятие BI за фитензивност на икономическия
растеж FI и котензивност на икономическия растеж CO, сумата на които
при даден икономически растеж, от своя страна, е равна на единица (т.е. FI +
CO = 1). Тя (а) e относително изразеното участие FI на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на
икономическия растеж y или (б) е относително изразеното участие CO на някакъв допълващ (до единица) негов фактор, където FI и CO измерват ролята на
тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Битензивността
е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Тя е частното bi/y между битензитета на икономическия растеж bi и темпа на растежа.
Форми на проявление на битензивността (вж. икономическа форма) са хомеотензивността на икономическия растеж, креатензивността на икономи72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, ретензивността на икономическия растеж, битертензивността на икономическия растеж. Положителната битензивност се определя
като инбитензивност на икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният битензивност – като дебитензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху
темпа на растежа). В своята общност инбитензивността и дебитензивността
образуват наличната битензивност на икономическия растеж. Нулевата битензивност е безналична битензивност на икономическия растеж. В своята
общност безналичната битензивност и инбитензивността образуват адибитензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и
разширяване (dilation)], а дебитензивността и безналичната битензивност –
деабитензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване
(decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на битензивността са още
битензивността на продуктовия икономически растеж* (bitensity of the
product economic growth), битензивността на факторовия икономически
растеж* (bitensity of the factor economic growth), битензивността на полезностния икономически растеж* (bitensity of the utility economic growth), битензивността на стойностния икономически растеж* (bitensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна битензивност на икономическия растеж* (constant bitensity of the economic
growth) (която е общо понятие за постоянната фитензивност и постоянната котензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива битензивност на икономическия растеж* (variable bitensity of
the economic growth) (който е общо понятие за променливата фитензивност и
променливата котензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива битензивност на икономическия растеж* (temporally-variable bitensity of the economic growth) и невремево-променлива битензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable bitensity of the economic growth)]. Промените на битензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
битензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата битензивност са (а) покачващата се битензивност на икономическия растеж* (raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се
фитензивност и покачваща се котензивност на растежа), което е битензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инбитензивност (което е инбитензификация на икономическия растеж), или при спадаща
дебитензивност на икономическия растеж (което е субдебитензификация на
икономическия растеж)], и (б) спадащата битензивност на икономическия
растеж* (subsiding bitensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща
фитензивност и спадаща котензивност на растежа), което е суббитензификация на икономическия растеж [налице е или при спадаща инбитензивност (което е субинбитензификация на икономическия растеж), или при покачваща се
дебитензивност на икономическия растеж (което е дебитензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се битензивност образуват понятието за неспадаща битензивност на икономическия
растеж* (unsubsiding bitensity of the economic growth) (общо понятие за неспадаща фитензивност и неспадаща котензивност на растежа) [което е несуббитензификация на икономическия растеж* (unsubbitensification of the
economic growth)], а постоянната и спадащата битензивност образуват понятието за непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (unraising
bitensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се фитензивност и непокачваща се котензивност на растежа) [което е небитензификация
на икономическия растеж* (unbitensification of the economic growth)].

БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitensity of the economic growth) (ки) – във:
балансирана битензивност на икономическия растеж;
безналична битензивност на икономическия растеж;
битензивност на икономическия растеж;
достатъчна битензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна битензивност на икономическия растеж;
зададена битензивност на икономическия растеж;
мажоритарна битензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща битензивност на икономическия растеж, преобладаваща битензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарна битензивност на икономическия растеж;
налична битензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща битензивност на икономическия растеж;
нормална битензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна битензивност на икономическия растеж);
предимствена битензивност на икономическия растеж;
преобладаваща битензивност на икономическия растеж;
прилежаща битензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна битензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена битензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща битензивност на икономическия растеж;
субхипергенна битензивност на икономическия растеж;
субцялостна битензивност на икономическия растеж;
суперцялостна битензивност на икономическия растеж;
утвърдена битензивност на икономическия растеж;
хипергенна битензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна битензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна битензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна битензивност на икономическия растеж);
хипогенна битензивност на икономическия растеж;
цялостна битензивност на икономическия растеж;
частична битензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена битензивност на икономическия растеж.
БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bitensitial economic
growth) (ки) – във:
аналитична бинарна типология на битензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
балансирано-битензивностен икономическия растеж;
безналично-битензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-битензивностен икономическия растеж;
достатъчно-битензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-битензивностен икономическия растеж;
миноритарно-битензивностен икономическия растеж;
налично-битензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-битензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нормално-битензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-битензивностен икономическия растеж);
предимно-битензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-битензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-битензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-битензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-битензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-битензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-битензивностен икономическия растеж;
субцялостно-битензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-битензивностен икономическия растеж;
утвърдено-битензивностен икономическия растеж;
хипергенно-битензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-битензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-битензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-битензивностен икономическия растеж);
хипогенно-битензивностен икономическия растеж;
цялостно-битензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-битензивностен икономическия растеж;
частично-битензивностен икономическия растеж.
БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitensivity of the economic growth) (*) – общо понятие bi за фитензитет на икономическия растеж
fi и котензитет на икономическия растеж co, сумата на които при даден икономически растеж, от своя страна, е равна на темпа на икономическия растеж y (т.е. fi + co = y). Той e абсолютно изразеното участие fi на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на растежа или е абсолютно изразеното участие co на някакъв допълващ (до
темпа на растежа) негов фактор, където fi и co измерват ролята на тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Битензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното bi/y между битензитета и темпа на растежа е битензивността на икономическия растеж BI.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на битензитета (вж. икономическа форма) са хомеотензитетът на икономическия растеж, креатензитетът на икономическия
растеж, ретензитетът на икономическия растеж, битертензитетът на
икономическия растеж. Положителният битензитет се определя като инбитензитет на икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху
темпа на растежа), а отрицателният битензитет – като дебитензитет на икономическия растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа).
В своята общност инбитензитетът и дебитензитетът образуват наличния битензитет на икономическия растеж. Нулевият битензитет е безналичен битензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният битензитет и инбитензитетът образуват адибитензитета на икономическия растеж
[съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а дебитензитетът и безналичният битензитет – деабитензитета на икономическия растеж
[съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на битензитета са още битензитетът на продуктовия икономически
растеж* (bitensivity of the product economic growth), битензитетът на факторовия икономически растеж* (bitensivity of the factor economic growth),
битензитетът на полезностния икономически растеж* (bitensivity of the
utility economic growth), битензитетът на стойностния икономически
растеж* (bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен битензитет на икономическия растеж* (constant bitensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния фитензитет и постоянния котензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив битензитет на икономическия растеж* (variable bitensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за променливия фитензитет и променливия котензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (temporally-variable bitensivity of the economic growth) и невремевопроменлив битензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable
bitensivity of the economic growth)]. Промените на битензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с промен-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив битензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия битензитет са (а) покачващият се битензитет на икономическия растеж* (raising bitensivity of
the economic growth) (общо понятие за покачващ се фитензитет и покачващ се
котензитет на растежа), което е битензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ се инбитензитет (което е инбитензивиране на икономическия растеж), или при спадащ дебитензитет на икономическия растеж
(което е субдебитензивиране на икономическия растеж)], и (б) спадащият
битензитет на икономическия растеж* (subsiding bitensivity of the
economic growth) (общо понятие за спадащ фитензитет и спадащ котензитет на
растежа), което е суббитензивиране на икономическия растеж [налице е или
при спадащ инбитензитет (което е субинбитензивиране на икономическия
растеж), или при покачващ се дебитензитет на икономическия растеж (което
е дебитензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и покачващият се битензитет образуват понятието за неспадащ битензитет на икономическия растеж* (unsubsiding bitensivity of the economic
growth) (общо понятие за неспадащ фитензитет и неспадащ котензитет на растежа) [което е несуббитензивиране на икономическия растеж* (unsubbitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият битензитет образуват понятието за непокачващ се битензитет на икономическия растеж*
(unraising bitensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се
фитензитет и непокачващ се котензитет на растежа) [което е небитензивиране
на икономическия растеж* (unbitensivition of the economic growth)].
БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitensivity of the economic growth) (ки) – във:
балансиран битензитет на икономическия растеж;
безналичен битензитет на икономическия растеж;
битензитет на икономическия растеж;
достатъчен битензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ битензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен битензитет на икономическия растеж;
мажоритарен битензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ битензитет на икономическия растеж, преобладаващ битензитет на икономическия растеж);
миноритарен битензитет на икономическия растеж;
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непреобладаващ битензитет на икономическия растеж;
нормален битензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен битензитет на икономическия растеж);
предимствен битензитет на икономическия растеж;
преобладаващ битензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен битензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден битензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ битензитет на икономическия растеж;
субутвърден битензитет на икономическия растеж;
субхипергенен битензитет на икономическия растеж;
субцялостен битензитет на икономическия растеж;
суперцялостен битензитет на икономическия растеж;
утвърден битензитет на икономическия растеж;
хипергенен битензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен битензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен битензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен битензитет на икономическия растеж);
хипогенен битензитет на икономическия растеж;
цялостен битензитет на икономическия растеж;
частичен битензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден битензитет на икономическия растеж.
БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitensification
of the economic growth) (*) – общо понятие за фитензификация на икономическия растеж и котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на битензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на битензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва битензисуфикация на икономическия растеж* (bitensisufication of the economic
growth) [което е същото като битензифициране на икономическия растеж*
(bitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва битензидефикация на икономическия растеж* (bitensidefication of the economic
growth). Битензификацията може да се получи или чрез инбитензификация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (което е покачване на инбитензивността на икономическия растеж), или чрез субдебитензификация на икономическия растеж
(което е спадане на дебитензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitensification
of the economic growth) (ки) – във:
битензификация на икономическия растеж;
достатъчна битензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битензификация на икономическия растеж;
миноритарна битензификация на икономическия растеж;
налична битензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща битензификация на икономическия растеж;
предимствена битензификация на икономическия растеж;
преобладаваща битензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща битензификация на икономическия растеж;
субутвърдена битензификация на икономическия растеж;
субхипергенна битензификация на икономическия растеж;
субцялостна битензификация на икономическия растеж;
суперцялостна битензификация на икономическия растеж;
утвърдено битензификация на икономическия растеж;
хипогеннна битензификация на икономическия растеж;
цялостна битензификация на икономическия растеж;
частична битензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена битензификация на икономическия растеж.
БИТЕРИОН (biterion) (кд) – във:
икокореномически битерион;
икономически битерион.
икореномически битерион;
икотехномически битерион;
икоуниреномически битерион.
БИТЕРИОРАТ (biteriorate) (кд) – във:
икокореномически битериорат;
икономически битериорат;
икореномически битериорат;
икотехномически битериорат;
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БИТЕРНАЛНА ТИПОЛОГИЯ НА БИТЕРТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (biternal typology of the bitertensitial economic growth)
– вж. битернална типология на икономическия растеж.
БИТЕРНАЛНА ТИПОЛОГИЯ НА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (biternal typology of the extertensitial economic
growth) – вж. битернална типология на икономическия растеж.
БИТЕРНАЛНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (biternal typology of the economic growth) (съкратено от битернална бинарна типология на икономическия растеж) (*) – типология на икономическия растеж,
построена съобразно с битерналната типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж), класификационен критерий на която е принадлежността на факторите на икономическия
растеж. Според този критерий при битерналната типология се разграничават вътрешна и външна тензивност на икономическия растеж. Вътрешната
тензивност на икономическия растеж (интертензивността на икономическия растеж) M е тензивността, формирана от действието на вътрешни фактори на икономическия растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността на икономическия растеж. Външната тензивност на икономическия
растеж (екстертензивността на икономическия растеж) N е тензивността,
формирана от действието на външни фактори на икономическия растеж. Тя е
форма на проявление на котенезивността на икономическия растеж. Тяхната
сума е равна на единица (M + N = 1).
Екстертензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инекстертензивност на икономическия растеж N + ≡ N > 0 (и е форма на проявление на инкотензивността
на икономическия растеж). Когато е отрицателна величина и следователно
съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деекстертензивност на икономическия растеж N − ≡ N < 0 (и е форма на проявление на декотензивността на икономическия расткеж). Интертензивността на растежа също има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е реинтертензивност на икономическия
растеж M + ≡ M > 0 (и е форма на проявление на инфитензивността на ико81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е
деинтертензивност на икономическия растеж M − ≡ M < 0 (и е форма на проявление на дефитензивността на икономическия растеж).
Основните позиции на битерналнатаа типология на икономическия растеж
[на примера на положителния икономически растеж (y > 0)] са показани в
табл. 1. Неговите разновидности са конституирани според съчетанието между
различните значения (изразени в коефициенти) на интертензивностите M и екстертензивностите N на растежа, като винаги M + N = 1. Тези значения показват относителните дялове на интертензитетите на икономическия растеж m
и екстертензитетите на икономическия растеж n в неговия темп y. По-долу
са дадени кратки определения на разновидностите на растежа според неговата
битернална типология (вж. тензивен икономически растеж). Всички позиции,
включени в табл. 1-4, са препратки към основни термини в енциклопедията.
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M>1
N<0

M =1

1 > M > 0,5

M = 0,5

0,5 > M > 0

M=0

M<0

N=0

0 < N < 0,5

N = 0,5

0,5 < N < 1

N=1

N>1

Преобладаващо-интертензивен

Изцялоинтертензивен

Предимноинтертензивен

Битерналноанизотропен
Битерналнохипергенен

Хипергенноинтертензивен

Битерналнопреходен

Преобладаващо-екстертензивен

Предимноекстертензивен

Изцялоекстертензивен
Битерналноанизотропен

Битернално-изотропен

Битерналнонормален

Битернално-изохипогенен

Битерналнохомогенен
Анизотропноинтертензивен

Битерналнопреходен

Нормалноинтертензивен

Хомогенноинтертензивен

Битерналнопреходен

Битерналнохипер
генен

Битерналнохомогенен

Битернално-хетерогенен

Изотропноинтертензивен

Битерналнонормален

Изотропноекстертензивен

Изохипогенноинтертензивен

Битерналнопреходен

Изохипогенноекстертензивен

Хетерогенно-интер тензивен

Битерналнопреходен

Хетерогенно-екстертензивен
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Анизотропноекстертензивен
Хипергенноекстертензивен

Хомогенноекстертензивен
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Безналично-екстертензивен

Инекстертензивен

Безналично-интертензивен

Реинтертензивен

Изцялореинтертензивен

Предимноининтертензивен

Битерналнопреходен

Предимноинекстертензивен

Битерналнопреходен

Преобладаващореинтертензивен

Изцялоинекстертензивен

Преобладаващоинекстертензивен

Реинтертензивен

Деаинтертензивен
Деинтертензивен

Адиинтертензивен
Деаекстертензивен

Инекстертензивен

Деекстертензивен
Хипергенноинтертензивен

Адиекстертензивен

Нормалноинтертензивен

Хипогенно-интертензивен

Хипогенно-екстертензивен

M>1
N<0

Деинтертензивен

Нормалноекстертензивен

Хипергенноекстертензивен

M =1

1 > M > 0,5

M = 0,5

0,5 > M > 0

M=0

M<0

N=0

0 < N < 0,5

N = 0,5

0,5 < N < 1

N=1

N>1

1. Преобладаващо-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (M > 0,5) и екстертензивността на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа е по-малка от 0,5 (N < 0,5). Разновидност е на реинтертензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-интертензивният икономически растеж и предимно-интертензивният икономически растеж, хипергенно-интертензивният
икономически
растеж,
нормалноинтертензивният икономически растеж и изохипогенно-интертензивният
икономически растеж, хомогенно-интертензивният икономически растеж и
хетерогенно-интертензивният
икономически
растеж
изцялореинтертензивният икономически растеж и предимно-реинтертензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-реинтертензивен икономически растеж.
2. Битернално-преходен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е равна на 0,5 (M = 0,5) и екстертензивността на растежа е равна
на 0,5 (N = 0,5). Разновидност е на битернално-изотропния икономически
растеж, битернално-изохипогенния икономически растеж, битерналнохетерогенния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж и инекстертензивния икономически растеж.
3. Преобладаващо-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 (M < 0,5) и екстертензивността на
растежа е по-голяма от 0,5 (N > 0,5). Разновидност е на инекстертензивния
икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстертензивният
икономически растеж и предимно-екстертензивният икономически растеж,
хипергенно-екстертензивният
икономически
растеж,
нормалноекстертензивният икономически растеж и изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж, хомогенно-екстертензивният икономически растеж и
хетерогенно-екстертензивният
икономически
растеж,
изцялоинекстертензивният икономически растеж и предимно-инекстертензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-инекстертензивен икономически растеж.
4. Изцяло-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-малка от единица (M ≥ 1) и екстертензивността на
растежа е не по-голяма от нула (N ≤ 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
хипергенноинтертензивният икономически растеж и деекстертензивният икономичес-
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изцяло-реинтертензивен икономически растеж.
5. Предимно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > M > 0,5) и екстертензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < N < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж,
битернално-изотропния икономически растеж, битернално-изохипогенния
икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изтропно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенноинтертензивен икономически растеж, хетерогенно-интертензивен икономически растеж и предимно реинтертензивен икономически растеж.
6. Предимно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > M > 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < N
< 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изтропно-екстертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Същото е като
изохипогенно-екстертензивен
икономически
растеж,
хетерогенноекстертензивен икономически растеж, предимно инекстертензивен икономически растеж.
7. Изцяло-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-голяма от нула (M ≤ 0) и екстертензивността на растежа е не по-малка от единица (N ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-екстертензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстертензивният икономически растеж и деинтертензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстертензивен икономически растеж,и изцяло-инекстертензивен икономически растеж.
8. Битернално-анизотропен икономически растеж – когато (а) интертензивността на растежа е по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивността на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа е по-малка от нула (N < 0) или (б) интертензивността на растежа е помалка от нула (M < 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от единица
(N >1) Разновидност е на битернално-хомогенния икономически растеж. Същото е като битернално-хипергенен икономически растеж.
9. Битернално-изотропен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-голяма от единица и не по-малка от нула (1 ≥ M ≥ 0)
и екстертензивността на растежа е не по-малка от нула и не по-голяма от единица (0 ≤ N ≤ 1). Негови разновидности са предимно-интертензивният икономически растеж, предимно-екстертензивният икономически растеж, битернално-нормалният икономически растеж, битернално-изохипогенният икономически растеж, битернално-хетерогененният икономически растеж, битернално-преходният икономически растеж, изотропно-интертензивният
икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
нормалноекстертензивният икономически растеж, изохипогенно-интертензивният
икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният икономически растеж, хетерогенно-интертензивният икономически растеж, хетерогенноекстертензивният икономически растеж, предимно-реинтертензивният
икономически растеж и предимно-инекстертензивният икономически растеж.
10. Битернално-хипергенен икономически растеж – когато (а) интертензивността на растежа е по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивността на
растежа е по-малка от нула (N < 0) или (б) интертензивността на растежа е помалка от нула (M < 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от единица
(N >1). Разновидност е на битернално-хомогенния икономически растеж. Същото е като битернално-анизотропен икономически растеж.
11. Битернално-нормален икономически растеж – когато (а) интертензивността на растежа е равна на единица (M = 1) и екстертензивността на растежа е равна на нула (N = 0) или (б) интертензивността на растежа е равна на
нула (M = 0) и екстертензивността на растежа е равна на единица (N =1). Разновидност е на битернално-изотропния икономически растеж и битерналнохомогенния икономически растеж.
12. Битернално-изохипогенен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > M > 0) и
екстертензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 <
N < 1). Разновидност е на битернално-изотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж и инекстертензивния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивният икономически
растеж, предимно-екстертензивният икономически растеж, преходният
икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж,
изотропно-екстертензивният
икономически
растеж,
изохипогенноинтертензивният икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж, хетерогенно-интертензивният икономически растеж,
хетерогенно-екстертензивният
икономически
растеж,
предимнореинтертензивният икономически растеж и предимно-инекстертензивният
икономически растеж. Същото е като битернално-хетерогенен икономически
растеж.
13. Битернално-хомогенен икономически растеж – когато (а) интертензивността на растежа е не по-малка от единица (M ≥ 1) и екстертензивността
на растежа е не по-голяма от нула (N ≤ 0) или (б) интертензивността на растежа е не по-голяма от нула (M ≤ 0) и екстертензивността на растежа е не помалка от единица (N ≥ 1). Негови разновидности са изцяло-интертензивният
икономически растеж, изцяло-екстертензивният икономически растеж, битернално-анизотроприят икономически растеж, битернално-изохипогенният
икономически растеж, битернално-нормалният икономически растеж, анизотропно-интертензивният
икономически
растеж,
анизотропноекстертензивният икономически растеж, хипергенно-интертензивният икономически растеж, хипергенно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
нормалноекстертензивният икономически растеж, хомогенно-интертензивният икономически растеж, хомогенно-екстертензивният икономически растеж, деинтертензивният икономически растеж, декоитензивният икономически
растеж, изцяло-интертензивният икономически растеж и изцялоекстертензивният икономически растеж.
14. Битернално-хетерогенен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > M > 0) и
екстертензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 <
N < 1). Разновидност е на битернално-изотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж и инекстертензивния икономически
растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивният икономически
растеж, предимно-екстертензивният икономически растеж, битерналнопреходният икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж, изохипогенно-интертензивният
икономически
растеж,
изохипогенно88
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икономически растеж, хетерогенно-екстертензивният икономически растеж, предимно-реинтертензивният икономически растеж и предимноинекстертензивният икономически растеж. Същото е като битерналноизохипогенен икономически растеж.
15. Анизотропно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивността
на растежа е по-малка от нула (N < 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, изцяло-интертензивния икономически
растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битерналнохомогенния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически
растеж,
реинтертензивния
икономически
растеж,
хомогенноинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като хипергенноинтертензивен икономически растеж и деекстертензивен икономически растеж.
16. Анизотропно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от нула (M < 0) и екстертензивността на
растежа е по-голяма от единица (N > 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, хомогенноекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж, изцяло-коинтертензивния икономически растеж и преобладаващокоинтертензивния икономически растеж. Същото е като хипергенноекстертензивен икономически растеж и деинтертензивен икономически растеж.
17. Изотропно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (1 ≥ M >
0,5) и екстертензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0
≤ N < 0,5). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически
растеж, битернално-изотропния икономически растеж, реинтертензивния
икономически растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически
растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивния икономически
растеж, нормално-интертензивния икономически растеж, изохипогенно89

267

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интертензивния икономически растеж, хетерогенно-интертензивния икономически растеж и предимно-реинтертензивния икономически растеж.
18. Изотропно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0,5 ≥ M > 0) и
екстертензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5
(0,5 ≤ N < 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстертензивния икономически растеж, нормално-екстертензивния икономически растеж, изохипогенноотензивния икономически растеж, хетерогенно-екстертензивния икономически растеж и предимно-инекстертензивния икономически растеж.
19. Хипергенно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивността на
растежа е по-малка от нула (N < 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, изцяло-интертензивния икономически
растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битерналнохомогенния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически
растеж,
реинтертензивния
икономически
растеж,
хомогенноинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като анизотропноинтертензивен икономически растеж и деекстертензивен икономически растеж.
20. Хипергенно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от нула (M < 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от единица (N > 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, хомогенноекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж, изцяло-коинтертензивния икономически растеж и преобладаващокоинтертензивния икономически растеж. Същото е като анизотропноекстертензивен икономически растеж и деинтертензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------21. Нормално-интертензивен икономически растеж (същото като интертензивен икономически растеж или още вътрешен икономически растеж) – когато интертензивността на растежа е равна на единица (M = 1) и екстертензивността на растежа е равна на нула (N = 0). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж, изцяло-интертензивния
икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, изотропно-интертензивния
икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж,
реинтертензивния икономически растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж.
22. Нормално-екстертензивен икономически растеж (същото като екстертензивен икономически растеж или още външен икономически растеж) –
когато интертензивността на растежа е равна на нула (M = 0) и екстертензивността на растежа е равна на единица (N = 10). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, изотропно-екстертензивния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, изцяло-инекстертензивния икономически растеж и преобладаващо-инкоинтертензивния икономически растеж.
23. Изохипогенно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > M > 0,5)
и екстертензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < N <
0,5). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, битернално-изохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изотропно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж, инекстертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като предимноинтертензивен икономически растеж, хетерогенно-интертензивен икономически растеж и предимно-реинтертензивен икономически растеж.
24. Изохипогенно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > M > 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < N
< 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж, изотропно-екстертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Същото е като
предимно-екстертензивен
икономически
растеж,
хетерогенноекстертензивен икономически растеж и предимно-инекстертензивен икономически растеж.
25. Хомогенно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-малка от единица (M ≥ 1) и екстертензивността
на растежа е не по-голяма от нула (N ≤ 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
хипергенноинтертензивният икономически растеж и деекстертензивният икономически растеж. Същото е като изцяло-интертензивен икономически растеж и изцяло-реинтертензивен икономически растеж.
26. Хомогенно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-голяма от нула (M ≤ 0) и екстертензивността на
растежа е не по-малка от единица (N ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-екстертензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстертензивният икономически растеж и деинтертензивният икономически растеж. Същото е като изцяло-екстертензивен икономически растеж,и
изцяло-инекстертензивен икономически растеж.
27. Хетерогенно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > M > 0,5)
и екстертензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < N <
0,5). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изотропно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Същото е като предимно-интертензивен икономически растеж, изохипогенно-интертензивен
икономически растеж и предимно-реинтертензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------28. Хетерогенно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > M > 0) и екстертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < N
< 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изотропно-екстертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Същото е като
предимно-екстертензивен
икономически
растеж,
изохипогенноекстертензивен икономически растеж и предимно-инекстертензивен икономически растеж.
29. Деекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността
на растежа е по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивността на растежа е
по-малка от нула (N < 0). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния
икономически растеж, изцяло-интертензивния икономически растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, изцялореинтертензивния
икономически
растеж
и
преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като анизотропноинтертензивен икономически растеж и хипергенно-интертензивен икономически растеж.
30. Инекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността
на растежа е по-малка от единица (M < 1) и екстертензивността на растежа е
по-голяма от нула (N > 0). Негови разновидности са преходният икономически
растеж, преобладаващо-екстертензивният икономически растеж, предимно-екстертензивният икономически растеж, изцяло-екстертензивният икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж,
анизотропно-екстертензивният икономически растеж, изохипогенноинтертензивният икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж,
хипергенно-екстертензивният
икономически
растеж,
хетерогенноинтертензивният икономически растеж, хетерогенно-екстертензивният
икономически растеж, хомогенно-екстертензивният икономически растеж,
деинтертензивният икономически растеж, изцяло-инекстертензивният ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж и преобладаващо-инекстертензивният икономически растеж.
31. Реинтертензивен икономически растеж – когато интертензивността
на растежа е по-голяма от нула (M > 0) и екстертензивността на растежа е помалка от единица (N < 1). Негови разновидности са преходният икономически
растеж, преобладаващо-интертензивният икономически растеж, предимноинтертензивният икономически растеж, изцяло-интертензивният икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж, анизотропно-интертензивният
икономически
растеж,
изохипогенноинтертензивният икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж, нормално-интертензивният икономически растеж,
хипергенно-интертензивният
икономически
растеж,
хетерогенноинтертензивният икономически растеж, хетерогенно-екстертензивният
икономически растеж, хомогенно-интертензивният икономически растеж,
деекстертензивният икономически растеж, изцяло-реинтертензивният икономически растеж и преобладаващо-реинтертензивният икономически растеж.
32. Деинтертензивен икономически растеж – когато интертензивността
на растежа е по-малка от нула (M < 0) и екстертензивността на растежа е поголяма от единица (N > 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния
икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, битернално-анизотропния икономически растеж, битернално-хомогенния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж, изцялоинекстертензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинекстертензивния икономически растеж. Същото е като анизотропноекстертензивен икономически растеж и хипергенно-екстертензивен икономически растеж.
33. Изцяло-реинтертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-малка от единица (M ≥ 1) и екстертензивността
на растежа е не по-голяма от нула (N ≤ 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
хипергенноинтертензивният икономически растеж и деекстертензивният икономичес94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж. Същото е като хомогенно-интертензивен икономически растеж и
изцяло-интертензивен икономически растеж.
34. Изцяло-инекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е не по-голяма от нула (M ≤ 0) и екстертензивността на
растежа е не по-малка от единица (N ≥ 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж,
нормално-екстертензивният
икономически
растеж,
хипергенноекстертензивният икономически растеж и деинтертензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстертензивен икономически растеж,и изцяло-екстертензивен икономически растеж.
35. Предимно-реинтертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > M > 0,5) и
екстертензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < N <
0,5). Разновидност е на преобладаващо-интертензивния икономически растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изтропно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-интертензивен икономически растеж, хетерогенно-интертензивен
икономически растеж и предимно интертензивен икономически растеж.
36. Предимно-инекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > M > 0) и
екстертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 <
N < 1). Разновидност е на преобладаващо-екстертензивния икономически
растеж, битернално-изотропния икономически растеж, битерналноизохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, изтропно-екстертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Същото е като
изохипогенно-екстертензивен
икономически
растеж,
хетерогенноекстертензивен икономически растеж, предимно екстертензивен икономически растеж.
37. Преобладаващо-реинтертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (M > 0,5) и екстертензивността
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на растежа е по-малка от 0,5 (N < 0,5). Разновидност е на реинтертензивния
икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-интертензивният
икономически растеж и предимно-интертензивният икономически растеж,
хипергенно-интертензивният
икономически
растеж,
нормалноинтертензивният икономически растеж и изохипогенно-интертензивният
икономически растеж, хомогенно-интертензивният икономически растеж и
хетерогенно-интертензивният
икономически
растеж
изцялореинтертензивният икономически растеж и предимно-реинтертензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-интертензивен икономически растеж.
38. Преобладаващо-инекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от 0,5 (M < 0,5) и екстертензивността
на растежа е по-голяма от 0,5 (N > 0,5). Разновидност е на инекстертензивния
икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-екстертензивният
икономически растеж и предимно-екстертензивният икономически растеж,
хипергенно-екстертензивният
икономически
растеж,
нормалноекстертензивният икономически растеж и изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж, хомогенно-екстертензивният икономически растеж и
хетерогенно-екстертензивният
икономически
растеж,
изцялоинекстертензивният икономически растеж и предимно-инекстертензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-екстертензивен икономически растеж.
39. Безналично-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е равна на нула (M = 0) и екстертензивността на растежа
е равна на единица (N = 1). Разновидност е на преобладаващоекстертензивния икономически растеж, изцяло-екстертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, изотропно-екстертензивния икономически растеж, хомогенноекстертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически
растеж, изцяло-инекстертензивния икономически растеж и преобладаващоинекстертензивния икономически растеж. Същото е като нормалноекстертензивен икономически растеж.
40. Безналично-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е равна на единица (M = 1) и екстертензивността на растежа е равна на нула (N = 0). Разновидност е на преобладаващоинтертензивния икономически растеж, изцяло-интертензивния икономически
растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, изотропно-интертензивния икономически растеж, хомогенноинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и преобладаващореинтертензивния икономически растеж. Същото е като нормалноинтертензивен икономически растеж.
41. Деаинтертензивен икономически растеж – когато интертензивносттатензивността на растежа е равна или по-малка от нула (M ≤ 0) и екстертензивността на растежа е равна или по-голяма от единица (N ≥ 1). Разновидност е
на
инекстертензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоекстеркотензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстертензивният
икономически
растеж,
нормалноекстертензивният икономически растеж, хипергенно-екстертензивният
икономически растеж, безналично-интертензивният икономически растеж,
деинтертензивният икономически растеж. Същото е като изцялоекстертензивния икономически растеж, хомогенно-екстертензивния икономически растеж и изцяло-инекстертензивния икономически растеж.
42. Адиинтертензивен икономически растеж – когато интерзивността на
растежа е равна или по-голяма от нула (M ≥ 0) и екстертензивността на растежа е равна или по-малка от единица (N ≤ 1). Негови разновидности са реинтертензивният икономически растеж и безналично-интертензивният икономически растеж , както и разновидностите, които са разновидности на реинтертензивния растеж.
43. Деаекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е равна или по-голяма от единица (M ≥ 1) и ексткертензивността
на растежа е равна или по-малка от нула (N ≤ 0). Разновидност е на реинтертензивния икономически растеж и преобладаващо-интертензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж, нормално-интертензивният икономически растеж, хипергенно-интертензивният
икономически
растеж,
безналичноекстертензивният икономически растеж, деекстертензивният икономически
растеж. Същото е като изцяло-интертензивния икономически растеж, хомогенно-интертензивни икономически растеж и изцяло-реинтертензивният
икономически растеж.
44. Адиекстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е равна или по-малка от единица (M ≤ 1) и екстертензивността на
растежа е равна или по-голяма от нула (N ≥ 0). Негови разновидности са инекстертензивният икономически растеж и безналично-екстертензивният ико97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж , както и разновидностите, които са разновидности на
инекстертензивния растеж.
45. Хипогенно-интертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-малка от единица (M < 1) и екстертензивността на
растежа е по-голяма от нула (N > 0). Същото е като инекстертензивен икономически растеж и затова има неговите разновидности.
46. Хипогенно-екстертензивен икономически растеж – когато интертензивността на растежа е по-голяма от нула (M > 0) и екстертензивността на растежа е по-малка от единица (N < 1). Същото е като реинтертензивен икономически растеж и затова има неговите разновидности.
От тези разновидности се извеждат различни обобщения на понятието за
икономически растеж при битернална типология, някои от които са посочени
по-долу.
1. Преобладаващо-битертензивен икономически растеж с разновидности
преобладаващо-интертензивният и преобладаващо-екстертензивният икономически растеж.
2. Изцяло-битертензивен икономически растеж с разновидности изцялоинтертензивният и изцяло-екстертензивният икономически растеж.
3. Предимно-битертензивен икономически растеж с разновидности предимно-интертензивният и предимно-екстертензивният икономически растеж.
4. Битернално-аизотропен икономически растеж с разновидности битернално-анизотропният и битернално-изотропният икономически растеж.
5. Битернално-хигенен икономически растеж с разновидности битернално-хипергенният и битернално-хипогенният икономически растеж.
6. Битернално-хеогенен икономически растеж с разновидности битернално-хетерогенният и битернално-хомогенният икономически растеж.
7. Анизотропно-битертензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-интертензивният и анизотропно-екстертензивният икономически
растеж.
8. Изотропно-битертензивен икономически растеж с разновидности
изотропно-интертензивният и изотропно-екстертензивният икономически растеж.
9. Аизотропно-интертензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-интертензивният и изотропно-интертензивният икономически
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Аизотропно-екстертензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-екстертензивният и изотропно-екстертензивният икономически
растеж.
11. Аизотропно-битертензивен икономически растеж с разновидности
анизотропно-битертензивният и изотропно-битертензивният икономически
растеж, респ. с разновидности аизотропно-интертензивният и аизотропноекстертензивният икономически растеж.
12. Хипергенно-битертензивен икономически растеж с разновидности
хипергенно-интертензивният и хипергенно-екстертензивният икономически
растеж.
13. Нормално-битертензивен икономически растеж с разновидности
нормално-интертензивният и нормално-екстертензивният икономически растеж.
14. Хипогенно-битертензивен икономически растеж с разновидности хипогенно-интертензивният и хипогено-екстертензивният икономически растеж.
15. Изохипогенно-битертензивен икономически растеж с разновидности
изохипогенно-интертензивният и изохипогено-екстертензивният икономически растеж.
16. Хигенно-интертензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-интертензивният и хипогенно-интертензивният икономически растеж.
17. Хигенно-екстертензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-екстертензивният и хипогенно-екстертензивният икономически растеж.
18. Хигенно-битертензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-битертензивният и хипогенно-битертензивният икономически растеж, респ. с разновидности хигенно-интертензивният и хигенноекстертензивният икономически растеж.
19. Хетерогенно-битертензивен икономически растеж с разновидности
хетерогенно-интертензивният и хетерогенно-екстертензивният икономически
растеж.
20. Хомогенно-битертензивен икономически растеж с разновидности
хомогенно-интертензивният и хомогенно-екстертензивният икономически растеж.
21. Хеогенно-интертензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-интертензивният и хомогенно-интертензивният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------22. Хеогенно-екстертензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-екстертензивният и хомогенно-екстертензивният икономически растеж.
23. Хеогенно-битертензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-битертензивният и хомогенно-битертензивният икономически растеж, респ. с разновидности хеогенно-интертензивният и хеогенноекстертензивният икономически растеж.
24. Инбитертензивен икономически растеж с разновидности реинтертензивен и инекстертензивен икономически растеж, респ. с разновидности изцяло-инбитертензивният,
предимно-инбитертензивният
и
битерналнопреходният икономически растеж.
25. Дебитертензивен икономически растеж с разновидности деинтертензивният и деекстертензивният икономически растеж.
26. Налично-интертензивен икономически растеж с разновидности реинтертензивният и деинтертензивният икономически растеж.
27. Налично-екстертензивен икономически растеж с разновидности
инекстертензивният и деекстертензивният икономически растеж.
28. Налично-битертензивен икономически растеж с разновидности налично-интертензивният и налично-екстертензивният икономически растеж,
респ. с разновидности инбитертензивният и дебитертензивният икономически
растеж.
29. Безналично-битертензивен икономически растеж с разновидности
безналично-интертензивният и безналично-екстертензивният икономически
растеж.
30. Изцяло-инбитертензивен икономически растеж с разновидности изцяло-реинтертензивният и изцяло-инекстертензивният икономически растеж,
респ. с разновидности дебитертензивният и нормално-битертензивният икономически растеж.
31. Предимно-инбитертензивен икономически растеж с разновидности
предимно-реинтертензивният и предимно-инекстертензивният икономически
растеж.
32. Преобладаващо-инбитертензивен икономически растеж с разновидности
преобладаващо-реинтертензивният
и
преобладаващоинекстертензивният икономически растеж.
33. Деабитертензивен икономически растеж с разновидности деаинтертензивният и деаекстертензивният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------34. Адибитертензивен икономически растеж с разновидности адиинтертензивният и адиекстертензивният икономически растеж.
Когато се маркира участието на даден тип тензивност, без то пряко да се
съпоставя с участието на другия тип тензивност, тогава се построяват битернални типологии на икономическия растеж според даденото участие, като се
въвежда определението за тензивностен икономически растеж. Разграничават се битернална типология на интертензивностния икономическия растеж* (biternal typology of the intertensitial economic growth) (табл. 2), битернална типология на екстертензивностния икономическия растеж* (biternal
typology of the extertensitial economic growth) (табл. 3) и битернална типология на битертензивностния икономическия растеж* (biternal typology of the
bitertensitial economic growth) (табл. 4).
Табл. 2. Битернална типология на интертензивностния положителен икономически растеж
M>1

M=1

1 > M > 0,5

M = 0,5

0,5 > M > 0

M=0

M<0

Деинтертензивностен

Адиинтертензивностен

Деаинтертензивностен
(субреинтертензивностен)
Реинтертензивностен

Безналичноинтертензивностен

Деинтертензивностен

Субутвърдено-интертензивностен
Миноритарноинтертензивностен

Утвърдено-интертензивностен

Преобладаващо-интертензивностен

Деаинтертензивностен

Субпреобладаващо-интертензивностен
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Балансираноинтертензивностен
Цялостноинтертензивностен

Хипердосттъчноинтертензивностен

Частично-интертензивностен

Деинтертензивностен

Миноритарноинтертензивностен

Деаинтертензивностен

Безналичноинтертензивностен

Деинтертензивностен

Субхипергенно-интертензивностен
Нормалноинтертензивностен

Хипогенно-интертензивностен

Достатъчно-интертензивностен
Достатъчнопреобладаващоинтертензивностен

M=1

1 > M > 0,5

Субдостатъчно-интертензивностен

Непреобладаващоадиинтертензивностен
Недостатъчноадиинтертензивностен

Утвърдено-реинтертензивностен
M>1

Безналичноинтертензивностен

Субцялостно-интертензивностен

Частично-утвърденоДостаинтертензивностен
Супертъчноцялостна
цялостна
БалансиинтерПредимноинтерранотензивност
тензивност интертенинтертензивностен
зивностен
Хипергенноинтертензивностен

Миноритарноинтертензивностен

Деаинтертензивностен

M = 0,5

0,5 > M > 0
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Табл. 3. Битернална типология на екстертензивностния положителен икономически растеж
N>1

N=1

1 > N > 0,5

N = 0,5

0,5 > N > 0

N=0

N<0

Деекстертензивностен

Адиекстертензивностен

Деаекстертензивностен
(субинекстертензивностен)
Инекстертензивностен

Безналичноекстертензивностен

Деекстертензивностен

Субутвърдено-екстертензивностен
Миноритарноекстертензивностен

Утвърдена екстертензивност

Деаекстертензивностен

Субпреобладаващо-екстертензивностен

Преобладаващо-екстертензивностен

Непреобладаващоекстертензивностен
Балансираноекстертензивностен

Цялостноекстертензивностен

Миноритарноекстертензивностен

Деаекстертензивностен
Безналичноекстертензивностен

Деекстертензивностен

Субцялостно-екстертензивностен
Частично-екстертензивностен
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Хипергенноекстертензивностен

ХипердостатъчноекстертенЗивностен

Достатъчноцялостноекстертензивностен

Частично-утвърденоЕкстертензивностен
Предимноекстертензивностен

Балансираноекстертензивностен

Безналичноекстертензивностен

Деекстертензивностен

Субхипергенно-екстертензивностен
Нормалноекстертензивностен

Хипогенно-екстертензивностен

Достатъчно-екстертензивностен
Достатъчнопреобладаващоекстертензивностен

N=1

1 > N > 0,5

Субдостатъчно-екстертензивностен

Непреобладаващоадиекстер тензивностен
Недостатъчноадиекстертензивностен

Утвърдено-инекстертензивностен
N>1

Миноритарноекстертензивностен

N = 0,5

0,5 > N > 0
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Табл. 4. Битернална типология на битертензивностния положителен икономически растеж
K>1

K=1

1 > K > 0,5

K = 0,5

0,5 > K > 0

K=0

K<0

Дебитертензивностен

Адибитертензивностен

Деабитертензивностен
(субинбитертензивностен)
Инбитертензивностен

Безналичнобитертензивностен

Дебитертензивностен

Субутвърдено-битертензивностен
Миноритарнобитертензивностен

Утвърдено-битертензивностен

Деабитертензивностен

Субпреобладаващо-битертензивностен

Преобладаващо-битертензивностен

Непреобладаващаобитертензивностен
Балансиранобитертензивностен

Цялостнобитертензивностен

Миноритарнобитертензивностен

Деабитертензивностен
Безналичнобитертензивностен

Дебитертензивностен

Субцялостно-битертензивностен
Частично-битертензивностен
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Хипергеннобитертензивностен

Хипердостатъчнобитертензивностен

Достатъчноцялостнобитертензивностен

Частично-утвърденобитертензивностен
Предимственобитертензивностен

Балансиранобитертензивностен

Безналичнобитертензивностен

Дебитертензивностен

Субхипергенно-битертензивностен
Нормалнобитертензивностен

Хипогенно-битертензивностен

Достатъчно-битертензивностен
Достатъчнопреобладаващобитертензивностен

K=1

1 > K > 0,5

Субдостатъчно-битертензивностен

Непреобладаващоадибитер тензивностен
Недостатъчноадибитертензивностен

Утвърдено-инбитертензивностен
K>1

Миноритарнобитертензивностен

K = 0,5

0,5 > K > 0

K=0

СубадибитертензивНостен

K<0

Нулево-интертензивностният икономически растеж (M = 0) се определя
като безналично-интертензивностен икономически растеж, а нулевоекстертензивностният икономически растеж (N = 0) – като безналичноекстертензивностен икономически растеж. Те са разновидности на пообщото понятие за безналично-битертензивностен икономически растеж.
Реинтертензивностният и деинтертензивностният икономически растеж са
разновидности на по-общото понятие за налично-интертензивностен икономически растеж, инекстертензивностният и деекстертензивностният икономически растеж са разновидности на по-общото понятие за наличноекстертензивностен икономически растеж, и инбитертензивностнияг и дебитертензивностният икономически растеж са разновидности на по-общото понятие за налично-битертензивностен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТЕРНАЛНА ТИПОЛОГИЯ НА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (biternal typology of the intertensitial economic growth)
– вж. битернална типология на икономическия растеж.
БИТЕРНАЛНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИТЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (biternal typology of the tensivity of economic growth) – вж.
тензитет на икономическия растеж.
БИТЕРНАЛНО-АИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyaisotropic economic growth) (съкратено от anisotropic и isotropic) (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който e общо понятие за битернално-анизотропния икономически растеж и битернално-изотропният икономически растеж, които
са негови разновидности. Разновидности на битернално-аизотропния растеж са
битернално-аизотропният продуктов икономически растеж* (biternallyaisotropic product economic growth), битернално-аизотропният факторов
икономически растеж* (biternally-aisotropic factor economic growth), битернално-аизотропният полезностен икономически растеж* (biternallyaisotropic utility economic growth), битернално-аизотропният стойностен
икономически растеж* (biternally-aisotropic value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битернално-аизотропният стационарен икономически
растеж* (biternally-aisotropic stationary economic growth) и битерналноаизотропният нестационарен икономически растеж* (biternally-aisotropic
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
БИТЕРНАЛНО-АНИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternally-anisotropic economic growth), битернално-хипергенен икономически
растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната
типология на икономическия растеж), който има (а) интертензивност на
икономическия растеж по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивност на
икономическия растеж по-малка от нула (N < 0) (това е анизотропноинтертензивният икономически растеж) или (б) интертензивност на икономическия растеж по-малка от нула (M < 0) и екстертензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (N >1) (това е анизотропноекстертензивният икономически растеж), където M + N = 1 (вж. тензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че при смяна на посоката на изменение на тензивността на
икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на интертензивен растеж се сменя със свойството му на екстертензивен растеж или обратното (вж. икономическа анизотропност). Затова
битернално-анизотропният растеж е общо понятие за анизотропноинтертензивен и анизотропно-екстертензивен икономически растеж.
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на битернално-хомогенния икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-анизотропния растеж са битерналноанизотропният продуктов икономически растеж* (biternally-anisotropic
product economic growth), битернално-анизотропният факторов икономически растеж* (biternally-anisotropic factor economic growth), битерналноанизотропният полезностен икономически растеж* (biternally-anisotropic
utility economic growth), битернално-анизотропният стойностен икономически растеж* (biternally-anisotropic value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също битернално-анизотропният стационарен икономически растеж*
(biternally-anisotropic
stationary
economic
growth)
и
битерналноанизотропният нестационарен икономически растеж* (biternallyanisotropic non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
БИТЕРНАЛНО-ИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyisotropic economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има интертензивност на икономическия растеж не по-голяма от единица и не по-малка
от нула (1 ≥ M ≥ 0) и екстертензивност на икономическия растеж не помалка от нула и не по-голяма от единица (0 ≤ N ≤ 1), където M + N = 1 (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на интертензивен (респ. на екстертензивен) растеж се
запазва (вж. икономическа изотропност). Установява се и се изследва с по108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са
предимно-интертензивният
икономически
растеж,
предимноекстертензивният икономически растеж, битернално-нормалният икономически растеж, битернално-изохипогенният икономически растеж, битернално-хетерогененният икономически растеж, битернално-преходният икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж, нормално-интертензивният
икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж,
изохипогенно-интертензивният икономически растеж, изохипогенноекстертензивният икономически растеж, хетерогенно-интертензивният
икономически растеж, хетерогенно-екстертензивният икономически растеж, предимно-реинтертензивният икономически растеж и предимноинекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на битернално-изотропния растеж са битерналноизотропният продуктов икономически растеж* (biternally-isotropic product
economic growth), битернално-изотропният факторов икономически растеж* (biternally-isotropic factor economic growth), битернално-изотропният
полезностен икономически растеж* (biternally-isotropic utility economic
growth), битернално-изотропният стойностен икономически растеж*
(biternally-isotropic value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битернално-изотропният стационарен икономически растеж* (biternallyisotropic stationary economic growth) и битернално-изотропният нестационарен икономически растеж* (biternally-isotropic non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БИТЕРНАЛНО-ИЗОХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternally-isohypogeneous economic growth), битернално-хетерогенен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има интертензивност
на икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > M >
0) и екстертензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и помалка от единица (0 < N < 1), където M + N = 1 (вж. тензивност на икономи109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че (а) при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му
на интертензивен (респ. на екстертензивен) растеж се запазва (вж. икономическа изотропност) и (б) че неговата зададена битертензивност на икономическия растеж (в т.ч. зададена интертензивност на икономическия растеж и
зададена екстертензивност на икономическия растеж) има ниски (под единица) значения (хипозначения). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на битерналноизотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж
и инекстертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивният икономически растеж, предимно-екстертензивният
икономически растеж, битернално-преходният икономически растеж, изотропно-интертензивният
икономически
растеж,
изотропноекстертензивният икономически растеж, изохипогенно-интертензивният
икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният икономически растеж, хетерогенно-интертензивният икономически растеж, хетерогенноекстертензивният икономически растеж, предимно-реинтертензивният
икономически растеж и предимно-инекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-изохипогенния растеж са битерналноизохипогенният
продуктов
икономически
растеж*
(biternallyisohypogeneous product economic growth), битернално-изохипогенният факторов икономически растеж* (biternally-isohypogeneous factor economic
growth), битернално-изохипогенният полезностен икономически растеж*
(biternally-isohypogeneous
utility
economic
growth),
битерналноизохипогенният
стойностен
икономически
растеж*
(biternallyisohypogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битернално-изохипогенният стационарен икономически растеж* (biternallyisohypogeneous stationary economic growth) и битернално-изохипогенният
нестационарен икономически растеж* (biternally-isohypogeneous nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТЕРНАЛНО-НОРМАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallynormal economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според
битерналната типология на икономическия растеж), който има (а) интертензивност на икономическия растеж равна на единица (M = 1) и екстертензивност на икономическия растеж равна на нула (N = 0) (това е нормалноинтертензивният икономически растеж) или (б) интертензивност на икономическия растеж равна на нула (M = 0) и екстертензивност на икономическия растеж равна на единица (N =1) (това е нормално-екстертензивният
икономически растеж), където M + N = 1 (вж. тензивност на икономическия
растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че
зададената битертензивност на икономическия растеж е винаги равна на
единица, прилежащата битертензивност на икономическия растеж е винаги
равна на нула [във формирането на темпа на икономическия растеж y принос
има само един фактор на икономическия растеж – или фиксираният фактор
на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж), или допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж)]. Затова той е общо
понятие за интертензивен икономически растеж (същото като нормалноинтертензивен растеж) и екстертензивен икономически растеж (същото като
нормално-екстертензивен растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на битерналнохомогенния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-нормалния растеж са битерналнонормалният продуктов икономически растеж* (biternally-normal product
economic growth), битернално-нормалният факторов икономически растеж* (biternally-normal factor economic growth), битернално-нормалният
полезностен икономически растеж* (biternally-normal utility economic
growth), битернално-нормалният стойностен икономически растеж*
(biternally-normal value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битернално-нормалният стационарен икономически растеж* (biternally-normal
stationary economic growth) и битернално-нормалният нестационарен икономически растеж* (biternally-normal non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТЕРНАЛНО-ПРЕХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallytransitional economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според битерналната типология на икономическия растеж), който има интертензивност на икономическия растеж равна на 0,5 (това е балансираната
интертензивност на икономическия растеж), и екстертензивност на икономическия растеж равна на 0,5 (това е балансираната екстертензивност на
икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на фиксирания фактор на
икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента M = 0,5) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е еднаква (изравнена) с ролята на допълващия фактор на икономическия
растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента N = 0,5), където M + N = 1 (вж. фактори
на икономическия растеж). Той е преходен между преобладаващоинтертензивния икономически растеж и преобладаващо-екстертензивния
икономически растеж, между предимно-интертензивния икономически растеж и предимно-екстертензивния икономически растеж, между изотропноинтертензивния икономически растеж и изотропно-екстертензивния икономически растеж, между изохипогенно-интертензивния икономически растеж
и изохипогенно екстертензивния икономически растеж, между хетерогенноинтертензивния икономически растеж и хетерогенно-екстертензивния икономически растеж. Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на битернално-изотропния икономически растеж, битернално-изохипогенния икономически растеж, битернално-хетерогенния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и инекстертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-преходния растеж са битерналнопреходният продуктов икономически растеж* (biternally-transitional product
economic growth), битернално-преходният факторов икономически растеж* (biternally-transitional factor economic growth), битернално-преходният
полезностен икономически растеж* (transitional /transient/ utility economic
growth), битернално-преходният стойностен икономически растеж*
(biternally-transitional value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически рас112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
битернално-преходният стационарен икономически растеж* (biternallytransitional stationary economic growth) и битернално-преходният нестационарен икономически растеж* (biternally-transitional non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
БИТЕРНАЛНО-ХЕОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyheogeneous economic growth) (съкратено от heterogeneous и homogeneous) (*) –
разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на
икономическия растеж), който e общо понятие за битернално-хетерогенен
икономически растеж и битернално-хомогенен икономически растеж, които
са негови разновидности. Разновидности на битернално-хеогенния растеж са
битернално-хеогенният продуктов икономически растеж* (biternallyheogeneous product economic growth), битернално-хеогенният факторов
икономически растеж* (biternally-heogeneous factor economic growth), битернално-хеогенният полезностен икономически растеж* (biternallyheogeneous utility economic growth), битернално-хеогенният стойностен
икономически растеж* (biternally-heogeneous value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също битернално-хеогенният стационарен икономически
растеж* (biternally-heogeneous stationary economic growth) и битерналнохеогенният нестационарен икономически растеж* (biternally-heogeneous
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
БИТЕРНАЛНО-ХЕТЕРОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternally-heterogeneous economic growth), битернално-изохипогенен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има интертензивност
на икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > M >
0) и екстертензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и помалка от единица (0 < N < 1), където M + N = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е че едновременно има разнородно положително участие на различни фактори на икономическия растеж във формирането на темпа на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж y – на фиксирания фактор на икономическия растеж (представляван
от вътрешния фактор на икономическия растеж), представено от интертензивността на растежа, и на допълващия фактор на икономическия растеж
(представляван от външния фактор на икономическия растеж), представено
от екстертензивността на растежа. Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на битерналноизотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж
и инекстертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивният икономически растеж, предимно-екстертензивният
икономически растеж, битернално-преходният икономически растеж, изотропно-интертензивният
икономически
растеж,
изотропноекстертензивният икономически растеж, изохипогенно-интертензивният
икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният икономически растеж, хетерогенно-интертензивният икономически растеж, хетерогенноекстертензивният икономически растеж, предимно-реинтертензивният
икономически растеж и предимно-инекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-хетерогенния растеж са битерналнохетерогенният продуктов икономически растеж* (biternally-heterogeneous
product economic growth), битернално-хетерогенният факторов икономически растеж* (biternally-heterogeneous factor economic growth), битерналнохетерогенният
полезностен
икономически
растеж*
(biternallyheterogeneous utility economic growth), битернално-хетерогенният стойностен икономически растеж* (biternally-heterogeneous value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също битернално-хетерогенният стационарен икономически растеж* (biternally-heterogeneous stationary economic growth) и битернално-хетерогенният нестационарен икономически растеж* (biternallyheterogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
БИТЕРНАЛНО-ХИГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyhygeneous economic growth) (съкратено от hypergeneous и hypogeneous) (*) –
разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на
икономическия растеж), който e общо понятие за битернално-хипергенен
114

292

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж и битернално-хипогенен икономически растеж, които
са негови разновидности. Разновидности на битернално-хигенния растеж са
битернално-хигенният продуктов икономически растеж* (biternallyhygeneous product economic growth), битернално-хигенният факторов икономически растеж* (biternally-hygeneous factor economic growth), битернално-хигенният полезностен икономически растеж* (biternally-hygeneous
utility economic growth), битернално-хигенният стойностен икономически
растеж* (biternally-hygeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също битернално-хигенният стационарен икономически растеж* (biternally-hygeneous stationary economic growth) и битернално-хигенният нестационарен икономически растеж* (biternally-hygeneous non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
БИТЕРНАЛНО-ХИПЕРГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyhyperogeneous economic growth), битернално-анизотропен икономически
растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната
типология на икономическия растеж), който има (а) интертензивност на
икономическия растеж по-голяма от единица (M > 1) и екстертензивност на
икономическия растеж по-малка от нула (N < 0) (това е хипергенноинтертензивният икономически растеж) или (б) интертензивност на икономическия растеж по-малка от нула (M < 0) и екстертензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (N >1) (това е хипергенноекстертензивният икономически растеж), където M + N = 1 (вж. тензивност
на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Затова
битернално-анизотропният растеж е общо понатие за хипергенноинтертензивен и хирергенно-екстертензивен икономически растеж. Специфичното за него е, че неговата зададена битертензивност на икономическия
растеж (в т.ч. зададена интертензивност на икономическия растеж и зададена екстертензивност на икономическия растеж) има високи (над единица)
значения (хиперзначения). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста
и на нейните различни формати. Разновидност е на битернално-хомогенния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на битернално-хипергенния растеж са битерналнохипергенният продуктов икономически растеж* (biternally-hyperogeneous
product economic growth), битернално-хипергенният факторов икономически растеж* (biternally-hyperogeneous factor economic growth), битерналнохипергенният полезностен икономически растеж* (biternally-hyperogeneous
utility economic growth), битернално-хипергенният стойностен икономически растеж* (biternally-hyperogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също битернално-хипергенният стационарен икономически
растеж* (biternally-hyperogeneous stationary economic growth) и битерналнохипергенният нестационарен икономически растеж* (biternallyhyperogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

БИТЕРНАЛНО-ХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyhypogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според битерналната типология на икономическия растеж), който e общо
понятие за хипогенно-интертензивният икономически растеж и хипогенноинтертензивният икономически растеж, които са негови разновидности;
икономически растеж, зададената битертензивност на икономическия растеж (зададената интертензивност на икономическия растеж или зададената коитензивност на икономическия растеж) на който е по-малка от единица. Разновидности на битернално-хипогенния растеж са битерналнохипогенният продуктов икономически растеж* (biternally-hypogeneous
product economic growth), битернално-хипогенният факторов икономически
растеж* (biternally-hypogeneous factor economic growth), битерналнохипогенният полезностен икономически растеж* (biternally-hypogeneous
utility economic growth), битернално-хипогенният стойностен икономически растеж* (biternally-hypogeneous value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също битернално-хипогенният стационарен икономически растеж*
(biternally-hypogeneous stationary economic growth) и битерналнохипогенният нестационарен икономически растеж* (biternally-hypogeneous
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТЕРНАЛНО-ХОМОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (biternallyhomogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според битерналната типология на икономическия растеж), който има (а)
интертензивност на икономическия растеж не по-малка от единица (M ≥ 1) и
екстертензивност на икономическия растеж не по-голяма от нула (N ≤ 0),
или (б) интертензивност на растежа не по-голяма от нула (M ≤ 0) и екстертензивност на растежа не по-малка от единица (N ≥ 1),където M + N = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
Специфичното за него е че има еднородно положително участие на фактори
на икономическия растеж във формирането на темпа на икономическия растеж y – или само на фиксирания фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж), представено от
интертензивността на растежа, и или само на допълващия фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж), представено от екстертензивността на растежа. Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са изцяло-интертензивният икономически растеж, изцялоекстертензивният икономически растеж, битернално-анизотроприят икономически растеж, битернално-изохипогенният икономически растеж, битернално-нормалният икономически растеж, анизотропно-интертензивният
икономически растеж, анизотропно-екстертензивният икономически растеж, хипергенно-интертензивният икономически растеж, хипергенноекстертензивният икономически растеж, нормално-интертензивният икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж, хомогенно-интертензивният
икономически
растеж,
хомогенноекстертензивният икономически растеж, деинтертензивният икономически
растеж, декоитензивният икономически растеж, изцяло-интертензивният
икономически растеж и изцяло-екстертензивният икономически растеж.
Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битернално-хомогенния растеж са битерналнохомогенният продуктов икономически растеж* (biternally-homogeneous
economic growth), битернално-хомогенният факторов икономически растеж* (biternally-homogeneous factor economic growth), битерналнохомогенният полезностен икономически растеж* (biternally-homogeneous
utility economic growth), битернално-хомогенният стойностен икономически растеж* (biternally-homogeneous value economic growth) (вж. продуктов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също битернално-хомогенният стационарен икономически растеж*
(biternally-homogeneous stationary economic growth) и битерналнохомогенният
нестационарен
икономически
растеж*
(biternallyhomogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
БИТЕРНАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (biternatic ecocorenomic thing) – вж. икокореномически предмет.
БИТЕРНАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (biternatic economic thing)
– вж. икономически предмет.
БИТЕРНАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (biternatic ecorenomic
thing) – вж. икореномически предмет.
БИТЕРНАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (biternatic ecotechnomic thing) – вж. икотехномически предмет.
БИТЕРНАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ПРЕДМЕТ*
ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномически предмет.

(biternatic

БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bitertensive economic
growth), нормално-битертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие
(според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) интертензивен икономически растеж (тогава зададената интертензивност на
икономическия растеж GM е равна на единица и тя е нормалната интертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност
на икономическия растеж AN (равна на нула) e безналичната екстертензивност на икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б) екстертензивен
икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия растеж GN е равна на единица и тя е нормалната екстертензивност на
икономическия растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (равна на нула) e безналичната интертензивност на
икономическия растеж, където GN + AM = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия растеж GK (равна на единица и тя е нормалната битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за нор118

296

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мална интертензивност (която е зададената интертензивност GM) и нормална
екстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на растежа.
Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (равна
на нула и тя е безналичната битертензивност на икономическия растеж) е
общо понятие за безналична екстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на нормалната интертензивност) и безналична интертензивност
(която е прилежаща интертензивност AM на нормалната екстертензивност),
където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен
темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битертензивност формира изцяло темпа на растежа, докато прилежащата битертензивност няма никакво участие в него.
Битертензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващобитертензивния икономически растеж, изцяло-битертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически
растеж, изотропно-битертензивния икономически растеж, хомогеннобитертензивния икономически растеж, инбитертензивния икономически
растеж, изцяло-инбитертензивния икономически растеж и преобладаващоинбитертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на битертензивния растеж са битертензивният продуктов икономически растеж* (bitertensive product economic growth), битертензивният факторов икономически растеж* (bitertensive factor economic
growth), битертензивният полезностен икономически растеж* (bitertensive utility economic growth), битертензивният стойностен икономически
растеж* (bitertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
битертензивният стационарен икономически растеж* (bitertensive stationary economic growth) и битертензивният нестационарен икономически
растеж* (bitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bitertensive economic
growth) (ки) – във:
аизотропно-битертензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------анизотропно-битертензивен икономически растеж;
безналично-битертензивен икономически растеж;
битертензивен икономически растеж;
изотропно-битертензивен икономически растеж;
изохипогенно-битертензивен икономически растеж;
изцяло-битертензивен икономически растеж;
налично-битертензивен икономически растеж;
нормално-битертензивен икономически растеж;
предимно-битертензивен икономически растеж;
преобладаващо-битертензивен икономически растеж;
хеогенно-битертензивен икономически растеж;
хетерогенно-битертензивен икономически растеж;
хигенно-битертензивен икономически растеж;
хипергенно-битертензивен икономически растеж;
хипогенно-битертензивен икономически растеж;
хомогенно-битертензивен икономически растеж.
БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за интертензивиране на
икономическия растеж и екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или
чрез инбитертензивиране на икономическия растеж (което е покачване на
инбитертензитета на икономическия растеж), или чрез субдебитертензивиране на икономическия растеж (което е спадане на дебитертензитета на
икономическия растеж). Когато битертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е битертензификация на икономическия
растеж (покачване на битертензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на битертензитета в темпа на растежа), а когато битертензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на битертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на битертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitertensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано битертензивиране на икономическия растеж;
битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно битертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно битертензивиране на икономическия растеж;
налично битертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
предимствено битертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено битертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно битертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно битертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно битертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено битертензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно битертензивиране на икономическия растеж;
цялостно битертензивиране на икономическия растеж;
частично битертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено битертензивиране на икономическия растеж.
БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitertensity of
the economic growth) (*) – общо понятие K за интертензивност на икономическия растеж M и екстертензивност на икономическия растеж N, сумата
на които при даден икономически растеж, от своя страна, е равна на единица
(т.е. M + N = 1). Тя (а) e относително изразеното участие M на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y
или (б) е относително изразеното участие N на някакъв външен фактор на
икономическия растеж, където M и N измерват ролята на тези фактори при
осъществяването на икономическия растеж. Битертензивността е разновидност
на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното k/y между битертензитета на икономическия растеж o и темпа на растежа.
Положителната битертензивност се определя като инбитертензивност на
икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният битертензивност – като дебитертензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност инбитертензивността и дебитертензивността образуват наличната битертензивност на икономическия растеж. Нулевата битертензивност
е безналична битертензивност на икономическия растеж. В своята общност
безналичната битертензивност и инбитертензивността образуват адибитертензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy)
и разширяване (dilation)], а дебитертензивността и безналичната битертензивност – деабитертензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на битертензивността са още битертензивността на продуктовия икономически растеж* (bitertensity of the product economic growth), битертензивността на
факторовия икономически растеж* (bitertensity of the factor economic
growth), битертензивността на полезностния икономически растеж*
(bitertensity of the utility economic growth), битертензивността на стойностния икономически растеж* (bitertensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна битертензивност на икономическия растеж* (constant bitertensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната интертензивност и
постоянната екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива битертензивност на икономическия
растеж* (variable bitertensity of the economic growth) (който е общо понятие за
променливата интертензивност и променливата екстертензивност на растежа и
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлива битертензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable bitertensity of the economic growth) и невремево-променлива битертензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable bitertensity
of the economic growth)]. Промените на битертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на иконо122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастнообусловена и еластичностно-обусловена променлива битертензивност на
икономическия растеж. Разновидности на променливата битертензивност са
(а) покачващата се битертензивност на икономическия растеж* (raising
bitertensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се интертензивност и покачваща се екстертензивност на растежа), което е битертензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инбитертензивност (което е инбитертензификация на икономическия растеж), или при
спадаща дебитертензивност на икономическия растеж (което е субдебитертензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата битертензивност на икономическия растеж* (subsiding bitertensity of the economic
growth) (общо понятие за спадаща интертензивност и спадаща екстертензивност на растежа), което е суббитертензификация на икономическия растеж
[налице е или при спадаща инбитертензивност (което е субинбитертензификация на икономическия растеж), или при покачваща се дебитертензивност на
икономическия растеж (което е дебитертензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се битертензивност образуват понятието за неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (unsubsiding bitertensity of the economic growth) (общо понятие за неспадаща интертензивност и неспадаща екстертензивност на растежа) [което е несуббитертензификация на икономическия растеж* (unsubbitertensification
of the economic growth)], а постоянната и спадащата битертензивност образуват понятието за непокачваща се битертензивност на икономическия растеж* (unraising bitertensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се интертензивност и непокачваща се екстертензивност на растежа) [което е небитертензификация на икономическия растеж* (unbitertensification
of the economic growth)].
БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitertensity of
the economic growth) (ки) – във:
балансирана битертензивност на икономическия растеж;
безналична битертензивност на икономическия растеж;
битертензивност на икономическия растеж;
достатъчна битертензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна битертензивност на икономическия растеж;
зададена битертензивност на икономическия растеж;
мажоритарна битертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща битертензивност на икономическия растеж,
преобладаваща битертензивност на икономическия растеж);
миноритарна битертензивност на икономическия растеж;
налична битертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
нормална битертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна битертензивност на икономическия растеж);
предимствена битертензивност на икономическия растеж;
преобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
прилежаща битертензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна битертензивност на икономическия растеж (същото като субутвърдена битертензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
субутвърдена битертензивност на икономическия растеж;
субхипергенна битертензивност на икономическия растеж;
субцялостна битертензивност на икономическия растеж;
суперцялостна битертензивност на икономическия растеж;
утвърдена битертензивност на икономическия растеж;
хипергенна битертензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна битертензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна битертензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна битертензивност на икономическия растеж);
хипогенна битертензивност на икономическия растеж;
цялостна битертензивност на икономическия растеж;
частична битертензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена битертензивност на икономическия растеж.
БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bitertensitial economic growth) (ки) – във:
балансирано-битертензивностен икономическия растеж;
безналично-битертензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------битернална типология на битертензивностния икономическия растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж);
достатъчно-преобладаващо-битертензивностен икономическия растеж;
достатъчно-битертензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-битертензивностен икономическия растеж;
миноритарно-битертензивностен икономическия растеж;
налично-битертензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-битертензивностен икономическия растеж;
нормално-битертензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-битертензивностен икономическия растеж);
предимно-битертензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-битертензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-битертензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-битертензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-битертензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-битертензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-битертензивностен икономическия растеж;
субцялостно-битертензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-битертензивностен икономическия растеж;
утвърдено-битертензивностен икономическия растеж;
хипергенно-битертензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-битертензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-битертензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-битертензивностен икономическия растеж);
хипогенно-битертензивностен икономическия растеж;
цялостно-битертензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-битертензивностен икономическия растеж;
частично-битертензивностен икономическия растеж.
БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitertensivity of
the economic growth) (*) – общо понятие k за интертензитет на икономическия растеж m и екстертензитет на икономическия растеж n, сумата на които при даден икономически растеж, от своя страна, е равна на темпа на икономическия растеж y (т.е. m + n = y). Той e абсолютно изразеното участие m
на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на растежа
или е абсолютно изразеното участие n на някакъв външен фактор на икономи125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческя растеж, където m и n измерват ролята на тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Битертензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното k/y между битертензитета и темпа на растежа е битертензивността на икономическия растеж K.
Положителният битертензитет се определя като инбитертензитет на
икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният битертензитет – като дебитертензитет на икономическия растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност инбитертензитетът и дебитертензитетът образуват наличния
битертензитет на икономическия растеж. Нулевият битертензитет е безналичен битертензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният битертензитет и инбитертензитетът образуват адибитертензитета
на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване
(dilation)], а дебитертензитетът и безналичният битертензитет – деабитертензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и
безналичие (anarchy)]. Разновидности на битертензитета са още битертензитетът на продуктовия икономически растеж* (bitertensivity of the product
economic growth), битертензитетът на факторовия икономически растеж* (bitertensivity of the factor economic growth), битертензитетът на полезностния икономически растеж* (bitertensivity of the utility economic
growth), битертензитетът на стойностния икономически растеж* (bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен битертензитет на икономическия растеж* (constant bitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния интертензитет и постоянния екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и променлив битертензитет на икономическия растеж* (variable
bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия
интертензитет и променливия екстертензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив битертен126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж* (temporally-variable bitertensivity of the
economic growth) и невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable bitertensivity of the economic growth)].
Промените на битертензитета се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия битертензитет са (а) покачващият се битертензитет на икономическия растеж* (raising bitertensivity of the economic
growth) (общо понятие за покачващ се интертензитет и покачващ се екстертензитет на растежа), което е битертензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ се инбитертензитет (което е инбитертензивиране на
икономическия растеж), или при спадащ дебитертензитет на икономическия
растеж (което е субдебитертензивиране на икономическия растеж)], и (б)
спадащият битертензитет на икономическия растеж* (subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за спадащ интертензитет и спадащ
екстертензитет на растежа), което е суббитертензивиране на икономическия
растеж [налице е или при спадащ инбитертензитет (което е субинбитертензивиране на икономическия растеж), или при покачващ се дебитертензитет на
икономическия растеж (което е дебитертензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и покачващият се битертензитет образуват понятието за неспадащ битертензитет на икономическия растеж*
(unsubsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за неспадащ
интертензитет и неспадащ екстертензитет на растежа) [което е несуббитертензивиране на икономическия растеж* (unsubbitertensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият битертензитет образуват понятието за непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (unraising bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се
интертензитет и непокачващ се екстертензитет на растежа) [което е небитертензивиране на икономическия растеж* (unbitertensivition of the economic
growth)].
БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitertensivity of the
economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансиран битертензитет на икономическия растеж;
безналичен битертензитет на икономическия растеж;
битертензитет на икономическия растеж;
достатъчен битертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен битертензитет на икономическия растеж;
мажоритарен битертензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ битертензитет на икономическия растеж, преобладаващ битертензитет на икономическия растеж);
миноритарен битертензитет на икономическия растеж;
наличен битертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
нормален битертензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен битертензитет на икономическия растеж);
предимствен битертензитет на икономическия растеж;
преобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен битертензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден битертензитет на икономическия растеж);
субутвърден битертензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
субхипергенен битертензитет на икономическия растеж;
субцялостен битертензитет на икономическия растеж;
суперцялостен битертензитет на икономическия растеж;
утвърден битертензитет на икономическия растеж;
хипергенен битертензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен битертензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен битертензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен битертензитет на икономическия растеж);
хипогенен битертензитет на икономическия растеж;
цялостен битертензитет на икономическия растеж;
частичен битертензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден битертензитет на икономическия растеж.
БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (bitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за интертензификация на
икономическия растеж и екстертензификация на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
128

306

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето) на битертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на битертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на битертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва битертензисуфикация на икономическия растеж*
(bitertensisufication of the economic growth) [което е същото като битертензифициране на икономическия растеж* (bitertensifing of the economic growth)],
а при случай (б) се извършва битертензидефикация на икономическия растеж* (bitertensidefication of the economic growth). Битертензификацията може
да се получи или чрез инбитертензификация на икономическия растеж (което е покачване на инбитертензивността на икономическия растеж), или чрез
субдебитертензификация на икономическия растеж (което е спадане на дебитертензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.

БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (bitertensification of the economic growth) (ки) – във:
битертензификация на икономическия растеж;
достатъчна битертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
миноритарна битертензификация на икономическия растеж;
налична битертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
предимствена битертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена битертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна битертензификация на икономическия растеж;
субцялостна битертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна битертензификация на икономическия растеж;
утвърдена битертензификация на икономическия растеж;
хипогеннна битертензификация на икономическия растеж;
цялостна битертензификация на икономическия растеж;
частична битертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена битертензификация на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТИЕ (being) (кд) – във:
битие на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление);
битие на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа същина и
икокореномическо проявление);
битие на икономическия ексопредмет (вж. икономическа ексосъщина и
икономическо ексопроявление);
битие на икономическия предмет (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
битие на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление);
битие на икореномическия предмет (вж. икореномическа същина и икореномическо проявление);
битие на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномическа ексосъщина и икотехномическо ексопроявление);
битие на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа същина и
икотехномическо проявление);
битие на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо ексопроявление);
битие на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномическа същина
и икоуниреномическо проявление);
външно ексоикокореномическо битие (вж. икокореномическо ексопроявление);
външно ексоикономическо битие (вж. икономическо ексопроявление);
външно ексоикореномическо битие (вж. икореномическо ексопроявление);
външно ексоикотехномическо битие (вж. икотехномическо ексопроявление);
външно ексоикоуниреномическо битие (вж. икоуниреномическо ексопроявление);
външно икокореномическо битие (вж. икокореномическо проявление);
външно икономическо битие (вж. икономическо проявление);
външно икореномическо битие (вж. икореномическо проявление);
външно икотехномическо битие (вж. икотехномическо проявление);
външно икоуниреномическо битие (вж. икоуниреномическо проявление);
вътрешно ексоикокореномическо битие (вж. икокореномическа ексосъщина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно ексоикономическо битие (вж. икономическа ексосъщина);
вътрешно ексоикореномическо битие (вж. икореномическа ексосъщина);
вътрешно ексоикотехномическо битие (вж. икотехномическа ексосъщина);
вътрешно ексоикоуниреномическо битие (вж. икоуниреномическа
ексосъщина);
вътрешно икокореномическо битие (вж. икокореномическа същина);
вътрешно икономическо битие (вж. икономическа същина);
вътрешно икореномическо битие (вж. икореномическа същина);
вътрешно икотехномическо битие (вж. икотехномическа същина);
вътрешно икоуниреномическо битие (вж. икоуниреномическа същина);
ингредиентно икономическо битие (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
БИТИЕ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (being of the
ecocorenomic exothing) – вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
БИТИЕ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (being of the ecocorenomic thing) – вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
БИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (being of the economic
exothing) – вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление.
БИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (being of the economic thing)
– вж. икономическа същина и икономическо проявление.
БИТИЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (being of the
ecorenomic exothing) – вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
БИТИЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (being of the ecorenomic
thing) – вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
БИТИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (being of the
ecotechnomic exothing) – вж. икотехномическа ексосъщина и икотехномическо
ексопроявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (being of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление.
БИТИЕ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (being of the
ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномическа ексосъщина и икоуниреномическо ексопроявление.
БИТИЕ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (being of the ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномическа същина и икоуниреномическо проявление.
БИТНОСТНА ИКОНОМИКА* (being economy) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
БИТРУФИЗЕН
ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ПРОДУКТОВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bilaphysary extensitially-neutral product
economic growth) (ки) – във:
линия на битруфизния екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
нулев битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
отрицателен битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
положителен битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. положителен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж).
БИТРУФИЗЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ФАКТОРОВОБИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bilaphysary extensitially-neutral factorly-bimatimary-two-product economic growth)
(в микр.) – вж. екстензивностно-неутрален факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТРУФИЗЕН ЕКСТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ФАКТОРОВОБИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bilaphysary extensitially-neutral factorly-bimatimary-two-product economic growth) (ки) –
във:
битруфизен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.) (вж. екстензивностнонеутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в
микр.));
линия на битруфизния екстензивностно-неутрален факторовобиматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.) (вж. нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически
растеж (в микр.), отрицателен екстензивностно-неутрален факторовобиматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.)).
БИТРУФИЗЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (bilaphysary economic
thing) [от двоен (bi), трудов (labour) и физически (physical)], икономически
биматимат, (*) – двусъставен (двучленен) икономически предмет, състоящ се
от образуващи икономическа съвкупност и намиращи се в съществена икономическа зависимост помежду си трудов икономически предмет* (labour
economic thing) и физически икономически предмет* (physical economic
thing). Такив е например продуктово-битруфизният производствен икономически фактор. Обичайно е в битруфизния икономически предмет трудовият
икономически предмет да е определящ, а физическият икономически предмет
да е решаващ (вж. определящо и решаващо в икономиката).
БИТРУФИЗЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (bilaphysary economic factor)
(ки) – във:
продуктово-битруфизен производствен икономически фактор.
БИТРУФИЗЕН ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (bilaphysary intensitially-neutral product economic
growth) (ки) – във:
линия на битруфизния интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на нулевия битруфизен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулев битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически
растеж);
отрицателен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
положителен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. положителен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж).
БИТРУФИЗЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (bilaphysary production economic factor) (ки) – във:
продуктово-битруфизен производствен икономически фактор.
БИТРУФИЗЕН ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bilaphysary labourly-spending factorly-bimatimary-two-product economic growth) (в микр.) –
вж. трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически
растеж (в микр.).
БИТРУФИЗЕН ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ТРУДОВОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ* (bilaphysary labourly-spending factorly-bimatimary-two-product economic growth in labourlyfactorly-intensive material product) (в микр.) – вж. трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудовофакторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.).
БИТРУФИЗЕН ТРУДОВО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ТРУДОВОФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ* (bilaphysary
labourly-spending factorly-bimatimary-two-product economic growth in labourlyfactorly-intensive immaterial product) (в микр.) – вж. трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудовофакторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.).
БИТРУФИЗЕН ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (bilaphysary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------physically-spending factorly-bimatimary-two-product economic growth) (в микр.) –
вж. физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.).

БИТРУФИЗЕН ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН МАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ* (bilaphysary physically-spending factorly-bimatimary-two-product economic growth in
physically-factorly-intensive material product) (в микр.) – вж. физическоизразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при
физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.).
БИТРУФИЗЕН ФИЗИЧЕСКО-ИЗРАЗХОДВАЩ ФАКТОРОВО-БИМАТИМНО-ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРОВОИНТЕНЗИВEН НЕМАТЕРИАЛEН ПРОДУКТ*
(bilaphysary physically-spending factorly-bimatimary-two-product economic
growth in physically-factorly-intensive immaterial product) (в микр.) – вж. физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.).
БИТРУФИЗНА ИЗОКОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ* (bilaphysary
isocost economic line) – вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж.
БИТРУФИЗНА ПРОДУКТОВА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
КРИВА* (bilaphysary product isoquant economic curve) – вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж.
БИТРУФИЗНО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ* (bilaphysary space of the production economic factors) – вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев
физическо-изразходващ продуктов икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БИТРУФИМАТ (bilaphymat) (кд) – във:
икономически битруфимат (същото като битруфизен икономически
предмет).
БИФАКТОРНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(bifactorial
economic mapping) – бифакторно изображение (bifactorial mapping) в икономическа среда; икономическо изображение f на топологично икономическо
пространство X в топологично икономическо пространство Y, при което от
всяко икономическо покритие на открити икономически множества в X (вж.
открито икономическо множество в топологично икономическо пространство) на икономическия първообраз f–1(y) на всяка икономическа точка
y ∈ f ( X ) може да се избере крайно число от икономически множества, така че
y да лежи вътре в икономическия образ на тяхното икономическо обединение
(вж. обединяване на икономически множества). Произведението на кои да е
икономическо множество с бифакторно икономическо изображение е бифакторно икономическо изображение. Бифакторните икономически изображения
представляват обширен клас факторни икономически изображения, като запазват тънките свойства на топологичното икономическо пространство.
БИФИКАСНО БЛАГО* (buffectual good) – вж. зависимости между благото
и продукта.
БИФИКАСНО БЛАГО (buffectual good) (ки) – във:
бификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бификасно икономическо благо.
БИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (buffectual economic good),
бизнес икономическо благо, (*) – работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическия бизнес; една от
разновидностите на работното икономическо благо и на поддържащото икономическо благо (последното същото като префикасно икономическо благо или
просто като икономическо благо). То е резултат от бификасна икономическа
дейност* (buffectual economic activity /work/), означавана като икономически
безнес [и като бизнес икономическа дейност (business economic activity
/work/)] (вж. икономическа дейност) (а благото – като бизнес икономическо
благо), и оказва бизнес икономическо въздействие върху околната среда. Бификасното икономическо благо удовлетворява бификасни икономически
потребности* (buffectual economic needs /necessities/) [същото като бизнес
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически потребности* (business economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическия бизнес) (в
т.ч. бификасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на бификасната икономическа дейност, където се създава
бификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа
бификасност (същото като бизнес икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа
бификасност* (average economic buffectuality) [същото като средна бизнес
икономическа артипрефикасност* (average business economic artipreffectuality)] и пределната икономическа бификасност* (marginal economic buffectuality) [същото като пределна бизнес икономическа артипрефикасност*
(marginal business economic artipreffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, ендефикасното икономическо благо има три
разновидности (за които то представлява общо понятие): инификасно икономическо благо (производствено икономическо благо), пазарно икономическо
благо и финансово-пазарно икономическо благо.
Съвкупност от биефикасни икономически блага в определен обхват образува бификасно икономическо богатство* (buffectual economic wealth) [същото като бизнес икономическо богатство* (business economic wealth)] в същия обхват. Бификасното икономическо благо може да бъде (1) както материално бификасно икономическо благо* (materal buffectual economic good)
[същото като материално бизнес икономическо благо* (materal business
economic good)] [на което отговаря понятието за материално бификасно икономическо богатство* (material buffectual economic wealth)], (2) така и нематериално бификасно икономическо благо* (immateral buffectual economic
good) [същото като нематериално бизнес икономическо благо* (immateral
business economic good)] [на което отговаря понятието за нематериално бификасно икономическо богатство* (immaterial buffectual economic wealth)].
Съответно на това се конституират понятията за (1) материална икономическа бификасност* (material economic buffectuality) [в т.ч. средна материална
икономическа бификасност* (average material economic buffectuality) и пределна материална икономическа бификасност* (marginal material economic
buffectuality)] и (2) нематериална икономическа бификасност* (immaterial
economic buffectuality) [в т.ч. средна нематериална икономическа бификасност* (average immaterial economic buffectuality) и пределна нематериална
икономическа бификасност* (marginal immaterial economic buffectuality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
дейност, която го сътворява, разновидности на бификасното икономическо
благо са (1) бипрификасното икономическо благо* (bupriffectual economic
good) [същото като първично бизнес икономическо благо* (primary business
economic good)] [когато то има относително-самостоятелна опредметеност и
тогава на него отговаря понятието за икономическа бипрификасност*
(economic business priffectuality), същото като първична бизнес икономическа
артипрефикасност* (primary business economic artipreffectuality), първична
икономическа бификасност* (primary economic buffectuality)] и (2) бисефикасното икономическо благо* (endeseffectual economic good) [същото като
вторично бизнес икономическо благо* (secondary business economic good)]
[когато то няма относително-самостоятелна опредметеност, като създаването
му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа бисефикасност* (economic buseffectuality), същото като вторична бизнес икономическа артипрефикасност* (secondary business economic artipreffectuality), вторична икономическа бификасност* (secondary economic
buffectuality)].
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
бификасното икономическо благо са (1) бифективното икономическо благо*
(buffective economic good) [същото като пряко бизнес икономическо благо*
(direct business economic good), бидификасно икономическо благо*
(budiffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането на правата икономическа връзка в разглежданата система и тогава на него отговаря понятието за икономическа бифективност* (economic
buffectivity), същото като икономическа бидификасност* (economic
budiffectuality), пряка бизнес икономическа артипрефикасност* (direct
business economic artipreffectuality), бизнес икономическа ефективност*
(business economic effectivity)] и (2) квазибифективното икономическо благо* (quasi-buffective economic good) [същото като непряко бизнес икономическо благо* (indirect business economic good), бииндификасно икономическо
благо* (buindiffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат
от функционирането на обратната икономическа връзка в системата и тогава
на него отговаря понятието за икономическа квазибифективност* (economic
quasi-buffectivity), същото като икономическа бииндификасност* (economic
buindiffectuality), непряка бизнес икономическа артипрефикасност* (indirect
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------business economic artipreffectuality), бизнес икономическа квазиефективност* (business economic quasi-effectivity)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
бификасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за бификасно консуматорско благо* (buffectual
consumptionary good), бификасно стопанско благо* (buffectual protoeconomic
good), бификасно пазарно-икономическо благо* (buffectual marketly-economic
good) и бификасно финасово-пазарно-икономическо благо* (buffectual
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за бификасно поддържащо благо* (buffectual sustenance /sustaining/ good) (за бификасно благо при поддържането).

БИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (buffectual economic
wealth) – вж. бификасно икономическо благо.
БИФИКАСНОСТ* (buffectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
БИФИКАСНОСТ (buffectuality /bufficacy/) (кд) – във:
бификасност (вж. зависимости между благото и продукта);
икономическа бификасност.
БИФУРКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА* (bifurcational
economic surfase) – повърхнина във фазовото пространство на икономическите състояния на динамичната икономическа система, която го разбива на
области, във всяка точка на които динамичната икономическа система е груба,
но не е груба в точките, които лежат на самата бифуркационните икономическа повърхнина. Обобщение на понятието за точка на икономическа бифуркация. Вж. условия на грубост на динамичната икономическа система и чувствителност на динамичната икономическа система.
БИФУРКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ* (bifurcational economic value) – същото като точка на икономическата бифуркация.
БИФУРКАЦИЯ (bifurcation) (кд) – във:
акатастрофична реализация на икономическата бифуркация;
бифуркация на икономическата система (същото като икономическа бифуркация);
точка на бифуркация на макроикономическата политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа бифуркация;
катастрофична реализация на икономическата бифуркация;
момент на икономическата бифуркация;
точка на икономическата бифуркация.
БИФУРКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (bifurcation of the
economic system) – същото като икономическа бифуркация.
БИФУРКАЦИЯ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (macroeconomic policy bifurcation) (ки) – във:
точка на бифуркация на макроикономическата политика (в межд.);
БИХЕВИОРИСТИЧНОСТ (behaviourality) (кд) – във:
бихевиористичност на икономическата система;
икономическа бихевиористичност.
БИХЕВИОРИСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (behaviourality of the economic system) (*) – същото като икономическа бихевиористичност. Според вида на независимата реална променлива (времева или
невремева), към която се извършва икономическият процес в системата, се
разграничават бихевиористичност на времево-функциониращата икономическа система* (behaviourality of the temporally-functioning economic system),
бихевиористичност на невремево-функциониращата икономическа система* (behaviourality of the non-temporally-functioning economic system) и бихевиористичност на комбинирано-функциониращата икономическа система* (behaviourality of the combinedly-functioning /jointly-functioning /
economic system). Ако не е посочено друго, под бихевиористичност на икономическата система се подразбира бихевиористичността на времевофункциониращата икономическа система.
БИХРОМАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (bicromatic economic graph) –
икономически граф, множеството на чиито върхове (те са върхове на икономическия граф) може да се разбие на две такива икономически подмножества X = X 1 U X 2 , и X 1 U X 2 = Ο/, щото никое ребро на икономическия граф
да не съединява върховете от едно и също икономическо подмножество.
“БИЧИ СПРЕД НА ОПЦИИ ЗА ПОКУПКА” (bull call spread) (ки) – във:
покупко-продажба “бичи спред на опции за покупка” (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЛАГО (good), социо-благо, ефикасно благо, (*) – даденост (част от обективната реалност), която се използва за осигуряване съществуването и възпроизводството на социума (на хората и на обществото като цяло); чрез употребата му служи за удовлетворяване на потребностите на социума [в т.ч. на неговите (1) поддържащи потребности* (sustenance /sustaining/ needs
/necessities/) и (2) супериални потребности* (superial needs /necessities/) (вж.
поддържаща сфера и супериална сфера)]. Благото е една от основните разновидности на потребния предмет. То може да бъде както материално благо
(materal good) [удовлетворяващо материални потребности (materal needs
/necessities/)], така и нематериално благо (immateral good) [удовлетворяващо
нематериални потребности (immateral needs /necessities/). Съвкупността от
блага в определен обхват на социума представлява богатство на социума в
този обхват. По-специално, съвкупността от материални блага в определен обхват на социума представлява материално богатство (materal wealth) на социума в същия обхват, а съвкупността от нематериални блага в определен обхват
на социума представлява нематериално богатство (immateral wealth) на социума в същия обхват.
Всяко благо е ефикасно благо (effectual good) (в противен случай не би
било благо), което означава, че то е способно да удовлетворява някакви потребности на социума (в различните му общностни обхвати) и затова то винаги
е полезно благо (useful good) и се характеризира с определена ефикасност
(същото като социо-ефикасност). Ефикасността е способност (свойство) на
благото при консумацията му да създава полза (benefit) за неговите потребители (проиводствени и непроизводствени). Тя се измерва чрез количеството полза, която се индуцира от единица благо или (което е същото) чрез съотношението между обема на получената полза и обема на употребеното (респ. на ангажираното) благо. Нейни разновидности са средната ефикасност (average
effectuality /efficacy/) – когато това е съотношението между общите обеми на
ползата и благото, и пределната ефикасност (marginal effectuality /efficacy/) –
когато това е съотношението между техните диференциални прирасти.
Според функционалната икономическа ингредиентност благото може да
бъде (1) природно благо (същото като елефикасно благо) (благо, създадено от и
възникнало в природата; неизкуствено, натурално, елементарно благо) и (2)
работно благо (същото като дейностно благо и като артификасно благо) (благо, създадено от човешката дейност; изработено благо; неприродно, изкуствено благо) (вж. икономическа дейност). От своя страна, разновидности на работното благо са (а) работното поддържащо благо (същото като работно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------префикасно благо, благо, което едновременно е артификасно и префикасно) и
(б) работното супериално благо (същото като работно суфикасно благо, благо, което едновременно е артификасно и суфикасно). Според същия критерий
(функционалната икономическа ингредиентност) благото може да бъде (1)
поддържащо благо (същото като социо-поддържащо благо, базово благо,
префикасно благо) [благо, което е създадено от природата или от поддържането (от поддържащата сфера, от базовата сфера) и удвлетворяващо поддържащи потребности, последното същото като префикасни потребности*
(preffectual needs /necessities/), които от своя страна могат да бъдат поддържащи потребности на поддържащата сфера и поддържащи потребности на супериалната сфера] (вж. поддържащи блага) и (2) супериално благо (същото като
суфикасно благо, надстроечно благо, работно супериално благо, тъй като супериалвното благо е винаги реботно) [благо, което е създадено от супериалната сфера (от надстроечната сфера) и удовлетворяващо супериални потребности, последното същото като надстроечни потребности (superstructural
needs /necessities/) и като суфикасни потребности* (suffectual needs
/necessities/), които от своя страна могат да бъдат супериални потребности на
поддържащата сфера и супериални потребности на супериалната сфера]. От
своя страна, разновидности на поддържащото благо са (а) природното благо
(същото като природно поддържащо благо и като природно префикасно благо,
тъй като природното благо е винаги поддържащо) и (б) работното поддържащо
благо. Тези основни разновидности на благото са онагледени във фиг. 1. Всяко
благо е винаги установено в някаква поддържаща (консуматорска, стопанска,
икономическа и т.н.) среда. Затова то е равнозначно на понятието за поддържащо-обусловено благо (sustenancly-conditioned good) [същото като префикасно-обусловено благо (preffectually-conditioned good)]. Също така, всяко супериално благо е винаги установено в някаква поддържаща (консуматорска,
стопанска, икономическа и т.н.) среда. Затова то е равнозначно на понятието за
поддържащо-обусловено супериално благо (sustenancly-conditioned superial
good) [същото като префикасно-обусловено супериално благо (preffectuallyconditioned superial good)]. Същото се отнася и до работното благо в негова цялост. Затова то е равнозначно на понятието за поддържащо-обусловено работно благо благо (sustenancly-conditioned working good) [същото като префикасно-обусловено работно благо (preffectually-conditioned working good)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Благо
Ефикасно благо

Природно благо
(елефикасно благо)

Природно поддържащо благо
(природно префикасно благо)

Работно благо
(артификасно благо)

Работно поддържащо благо (работно префикасно
благо)

Поддържащо благо
(префикасно благо)

Работно супериално благо (работно суфикасно
благо)

Супериално благо
(суфикасно благо)

Благо
Ефикасно благо
Фиг. 1. Основни разновидности на благото

Според възпроизводствения обхват на поддържането:
(1) разновидности на природното благо (същото като елефикасно благо,
природно поддържащо благо, елефикасно поддържащо благо) са природното
консуматорско благо* (natural consumptionary good) (същото като природно
поддържащо консуматорско благо), природното стопанско благо* (natural
protoeconomic good) (същото като природно поддържащо стопанско благо),
природното икономическо благо (същото като природно поддържащо икономическо благо), природното пазарно-икономическо благо* (natural marketlyeconomic good) (същото като природно поддържащо пазарно-икономическо
благо) и природното финансово-пазарно-икономическо благо* (natural
financially-marketly-economic good) (същото като природно поддържащо финансово-пазарно-икономическо благо);
(2) разновидности на работното поддържащо благо (същото като работно
префикасно благо, артипрефикасно благо) са работното консуматорско бла-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го* (working consumptionary good) (същото като работно поддържащо консуматорско благо), работното стопанско благо* (working protoeconomic good)
(същото като работно поддържащо стопанско благо), работното икономическо благо (същото като работно поддържащо икономическо благо), работното пазарно-икономическо благо* (working marketly-economic good) (същото
като работно поддържащо пазарно-икономическо благо) и работното финансово-пазарно-икономическо благо* (working financially-marketly-economic
good) (същото като работно поддържащо финансово-пазарно-икономическо
благо);
(3) разновидности на поддържащото благо (същото като префикасно благо, което включва природното и работното поддържащо благо) са консуматорското благо [същото като поддържащо консуматорско благо*
(sustenance /sustaining/ consumptionary good), включва природното и работното
консуматорско благо] (вж. консуматорски блага), стопанското благо [същото
като поддържащо стопанско благо* (sustenance /sustaining/ protoeconomic
good), включва природното и работното стопанско благо] (вж. стопански блага), икономическото благо (същото като поддържащо икономическо благо,
включва природното и работното икономическо благо)] (вж. икономически
блага), пазарно-икономическото благо [същото като поддържащо пазарноикономическо благо* (sustenance /sustaining/ marketly-economic good), включва
природното и работното пазарно-икономическо благо] (вж. пазарноикономически блага) и финасово-пазарно-икономическото благо [същото като
поддържащо
финансово-пазарно-икономическо
благо*
(sustenance
/sustaining/ financially-marketly-economic good), включва природното и работното финансово-пазарно-икономическо благо] (вж. финасово-пазарноикономически блага).
(4) разновидности на супериалното благо (същото като суфикасно благо,
работно супериално благо, работно суфикасно благо, поддържащо-обусловено
супериално благо, артисуфикасно благо) са консуматорско-обусловеното супериално благо* (consumptionally-conditioned superial good) (същото като консуматорско-обусловеното
работно
супериално
благо),
стопанскообусловеното супериално благо* (protoeconomically-conditioned superial good)
(същото като стопанско-обусловеното работно супериално благо), икономическо-обусловеното супериалното благо (същото като икономическообусловеното
работно
супериално
благо),
пазарно-икономическообусловеното супериално благо* (marketly-economically-conditioned superial
good) (същото като пазарно-икономическо-обусловеното работно супериално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо) и финансово-пазарно-икономическо-обусловеното супериално благо*
(financially-marketly-economically-conditioned superial good) (същото като финансово-пазарно-икономическо-обусловеното работно супериално благо);
(5) Разновидности на поддържащо-обусловеното благо (на префикаснообусловеното благо) (следователно и на благото изобщо) са консуматорскообусловеното благо* (consumptionally-conditioned good) (благо в условията на
консуматорството, включва консуматорското благо и консуматорскообусловеното супериалното благо), стопанско-обусловеното благо*
(protoeconomically-conditioned good) (благо в условията на стопанството,
включва стопанското благо и стопанско-обусловеното супериално благо), икономическо-обусловеното благо (благо в условията на икономиката, включва
икономическото благо и икономическо-обусловеното супериално благо), пазарно-икономическо-обусловеното благо* (marketly-economically-conditioned
good) (благо в условията на пазарната икономика, включва пазарноикономическото благо и пазарно-икономическо-обусловеното супериално благо) и финасово-пазарно-икономическо-обусловеното благо* (financiallymarketly-economically-conditioned superial good) (благо в условията на финансово-пазарната икономика, включва финансово-пазарно-икономическо благо
и финансово-пазарно-икономическо-обусловеното супериално благо).
(6) Разновидности на поддържащо-обусловеното работно благо (на артипрефикасно-обусловеното работно благо) (следователно и на работното благо
изобщо) са консуматорско-обусловеното работно благо* (consumptionallyconditioned working good) (работното благо в условията на консуматорството,
включва работното консуматорско благо и консуматорско-обусловеното работно супериално благо), стопанско-обусловеното работно благо*
(protoeconomically-conditioned working good) (работното благо в условията на
стопанството, включва работното стопанско благо и стопанско-обусловеното
работно супериално благо), икономическо-обусловеното работно благо (работното благо в условията на икономиката, включва работното икономическо
благо и икономическо-обусловеното работно супериално благо), пазарноикономическо-обусловеното
работно
благо*
(marketly-economicallyconditioned working good) (работното благо в условията на пазарната икономика, включва работното пазарно-икономическо благо и пазарноикономическо-обусловеното работно супериално благо) и финасово-пазарноикономическо-обусловеното
работно
благо*
(financially-marketlyeconomically-conditioned superial working good) (работното благо в условията
на финансово-пазарната икономика, включва работното финансово-азарно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо благо и финансово-пазарно-икономическо-обусловеното работно супериално благо).
Вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.

БЛАГО (good) (кд) – във:
алокативно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
алокативно икономическо благо (същото като афикасно икономическо
благо);
артипрефикасно икономическо благо (същото като работно икономическо
благо; вж. и зависимости между благото и продукта);
артисуфикасно благо (същото като супериално благо);
артификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
артификасно благо (същото като работно благо);
артификасно икономическо благо (същото като работно икономическо
благо; вж. и зависимости между благото и продукта);
артификасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
артификасно поддържащо благо (същото като работно поддържащо
благо);
афикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
афикасно икономическо благо;
базови блага (същото като поддържащи блага);
базово благо същото като (поддържащо благо; вж. поддържащи блага);
базово икономическо благо (същото като икономическо благо);
безполезно икономическо благо (същото като неутрално икономическо
благо);
бефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бефикасно икономическо благо.
бизнес благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бизнес икономическо благо (същото като бификасно икономическо благо).
бификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
бификасно икономическо благо;
благо;
брутни капиталови блага (в макр.);
вторично артипрефикасно икономическо благо (същото като сефикасно
икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като ресефикасно икономическо благо);
вторично ефикасно икономическо благо (същото като сефикасно икономическо благо);
вторично производствено икономическо благо (същото като инисефикасно икономическо благо);
вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като косефикасно икономическо благо);
възпроизводствено благо (вж. зависимости между благото и продукта);
възпроизводствено икономическо благо (същото като рефикасно икономическо благо);
дейностно благо (същото като работно благо);
динамична функция на потреблението на благата (в микр.);
дипрефикасно икономическо благо (същото като ефективно икономическо
благо);
дистрибутивно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
дистрибутивно икономическо благо
дистрификасно икономическо благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
дификасно икономическо благо (същото като ефективно икономическо
благо);
допълващи се блага (в микр.);
ексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
елепрефикасно благо (същото като природно благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------елепрефикасно икономическо благо (същото като природно икономическо
благо; вж. и зависимости между благото и продукта);
елефикасно благо (същото като природно благо);
елефикасно икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
ендефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
ендефикасно икономическо благо;
ефективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
ефективно икономическо благо;
ефекторно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
ефекторно икономическо благо (същото като инифективно икономическо
благо);
ефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
ефикасно благо (същото като благо; вж. и зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
ефикасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
зависимости между благото и продукта;
зависимости между благото и продукта;
зависимости между икономичностното благо и икономичностния
продукт (вж. зависимости между благото и продукта);
заместващи се блага (в микр.);
изгодност на благото (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
изгодност на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически блага;
икономически стопански блага (същото като икономически блага);
икономическо благо;
икономическо социо-благо (същото като икономическо благо);
икономическо-обусловено артисуфикасно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено артификасно благо (същото като икономическообусловено работно благо);
икономическо-обусловено благо;
икономическо-обусловено надстроечно благо (същото като икономическообусловено супериално благо);
икономическо-обусловено работно благо;
икономическо-обусловено работно надстроечно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено работно супериално благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено работно суфикасно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено социо-благо (същото като икономическообусловено благо);
икономическо-обусловено супериално благо;
икономическо-обусловено суфикасно благо (същото като икономическообусловено супериално благо);
икономичностно благо (същото като икономическо-обусловено благо; вж.
зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и
субсипродукта);
икономичностно супериално благо (същото като икономическо-обусловено
супериално благо);
инвестиционно благо (в микр.) (същото като капиталово благо (в микр.));
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.);
индипрефикасно икономическо благо (същото като квазиефективно икономическо благо);
индификасно икономическо благо (същото като квазиефективно икономическо благо);
инефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
инефикасно икономическо благо;
149

327

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инидификасно икономическо благо (същото като инифективно икономическо благо);
инииндификасно икономическо благо (същото като квазиинифективно
икономическо благо);
иниприфективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
иниприфективно икономическо благо;
инипрификасно икономическо благо;
инисефективно благо (вж. зависимости между благото и продукта и
зависимости между продукта и субсипродукта);
инисефективно икономическо благо;
инисефикасно икономическо благо;
инифективно икономическо благо
инифективно икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
инификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
инификасно икономическо благо;
интегрални икономически блага;
интегрално работно икономическо благо (вж. работно икономическо
благо);
капиталови блага за възстановяване (в макр.);
капиталови блага за разширяване (в макр.);
капиталово благо (в микр.);
квазиексинифективно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиефективно икономическо благо;
квазиефективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазиефекторно икономическо благо (същото като квазиинифективно
икономическо благо);
квазииниприфективно икономическо благо;
квазиинисефективно икономическо благо;
квазиинифективно икономическо благо;
квазиинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикодификасно икономическо благо (същото като квазикофективно
икономическо благо);
квазикосефективно икономическо благо;
квазикофективно икономическо благо;
квазикофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономиченостно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиприфективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиприфективно икономическо благо;
квазиприфекторно икономическо благо (същото като квазииниприфективно икономическо благо);
квазиредификасно икономическо благо (същото като квазирефективно
икономическо благо);
квазиреприфективно икономическо благо;
квазиресефективно икономическо благо;
квазирефективно икономическо благо;
квазисефективно икономическо благо;
квазисефекторно икономическо благо (същото като квазиинисефективно
икономическо благо);
квазисуфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кодификасно икономическо благо (същото като кофективно икономическо
благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коиндификасно икономическо благо (същото като квазикофективно икономическо благо);
конефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
конефикасно икономическо благо;
консумативно икономическо благо;
консуматорски блага;
косефективно икономическо благо;
косефикасно икономическо благо;
кофективно икономическо благо;
кофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
кофикасно икономическо благо;
кофикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
крива на “цена – икономическо потребление” при обикновено благо (в
микр.);
крива на Енгел, Е., при малоценно благо (в микр.);
крива на Енгел, Е., при нормално благо (в микр.);
малоценно благо (в микр.);
маркефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
маркефикасно икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
материално благо (вж. зависимости между благото и продукта);
материално икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
надстроечно благо (същото като супериално благо);
неикономически стопански блага;
нематериално благо (вж. зависимости между благото и продукта);
нематериално икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
непазарно-икономически блага;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непазарно-икономически стопански блага (същото като непазарноикономически блага);
непряко вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като
квазиресефективно икономическо благо);
непряко вторично производствено икономическо благо (същото като квазиинисефективно икономическо благо);
непряко вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като
квазикосефективно икономическо благо);
непряко възпроизводствено икономическо благо (същото като квазирефективно икономическо благо;
непряко производственото икономическо благо (същото като квазиинифективно икономическо благо);
непряко първично възпроизводствено икономическо благо (същото като
квазиреприфективно икономическо благо);
непряко първично производствено икономическо благо (същото като квазииниприфективно икономическо благо);
непряко следпроизводствено икономическо благо (същото като квазикофективно икономическо благо);
нестопански блага;
нестопански консуматорски блага;
неутрално икономическо благо;
нефинансово-пазарно-икономически блага;
низше благо (в микр.) (същото като малоценно благо (в микр.));
нормално благо (в микр.);
обикновено благо (в микр.);
осъвременена стойност на капиталовите блага (в макр.) (същото като
осъвременена стойност на инвестициите (в макр.));
осъвременена стойност на капиталовото благо (в микр.) (същото като
осъвременена стойност на инвестицията (в микр.));
осъвременена стойност на независимите капиталови блага (в макр.)
(същото като осъвременена стойност на независимите инвестиции (в макр.));
пазар на капиталовите блага (в микр.);
пазарно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
пазарно икономическо благо;
пазарно-икономически блага;
пазарно-икономически стопански блага (същото като пазарноикономически блага);
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поддържащо икономическо благо (същото като икономическо благо);
покупна цена на капиталовото благо (в микр.);
ползваемост на благото (вж. зависимости между благото и продукта);
ползваемост на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
ползваемост на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
ползваемост на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
ползваемост на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
ползваемост на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
посредническо икономическо благо (същото като инефикасно икономическо благо);
потребително благо (вж. зависимости между благото и продукта);
потребително икономическо благо (същото като конефикасно икономическо благо);
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
предипотребително икономическо благо (същото като бефикасно икономическо благо);
предметни икономически блага (същото като икономически блага);
префикасни блага (същото като поддържащи блага);
префикасно икономическо благо (същото като икономическко благо);
префикасно икономическо благо (същото като икономическо благо);
природно благо;
природно икономическо благо;
природно поддържащо благо (същото като природно благо);
природно поддържащо икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
природно префикасно благо (същото като природно поддържащо благо);
природно префикасно икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
прифективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
прифективно икономическо благо;
прифекторно икономическо благо (същото като иниприфективно икономическо благо);
прификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
прификасно икономическо благо;
производително икономическо благо;
производствено благо (вж. зависимости между благото и продукта);
производствено икономическо благо (същото като инификасно икономическо благо);
пространство на икономическите блага;
пространство на консумативните икономически блага;
пространство на производствените икономически блага;
пряко вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като ресeфективно икономическо благо);
пряко вторично производствено икономическо благо (същото като инисeфективно икономическо благо);
пряко вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като
косeфективно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пряко възпроизводствено икономическо благо (същото като рефективно
икономическо благо);
пряко производствено икономическо благо (същото като инифективно
икономическо благо);
пряко първично възпроизводствено икономическо благо (същото като реприфективно икономическо благо);
пряко първично производствено икономическо благо (същото като иниприфективно икономическо благо);
пряко следпроизводствено икономическо благо (същото като кофективно
икономическо благо);
първично артипрефикасно икономическо благо (същото като прификасно
икономическо благо);
първично възпроизводствено икономическо благо (същото като репрификасно икономическо благо);
първично ефикасно икономическо благо (същото като прификасно икономическо благо);
първично производствено икономическо благо (същото като инипрификасно икономическо благо);
работно базово благо (същото като работно поддържащо благо);
работно базово икономическо благо (същото като работно икономическо
благо);
работно благо;
работно икономическо благо;
работно поддържащо благо;
работно поддържащо икономическо благо (същото като работно икономическо благо);
работно префикасно благо (същото като работно поддържащо благо);
работно префикасно икономическо благо (същото като работно икономическо благо);
работно супериално благо;
работно суфикасно благо (същото като работно супериално благо);
разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж. бюджетна линия);
редификасно икономическо благо (същото като рефективно икономическо
благо);
реиндификасно икономическо благо (същото като квазирефективно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реприфективно икономическо благо;
репрификасно икономическо благо;
ресефективно икономическо благо;
ресефикасно икономическо благо;
рефективно икономическо благо;
рефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
рефикасно икономическо благо;
сефективно икономическо благо;
сефекторно икономическо благо (същото като инисeфективно икономическо благо);
сефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
сефикасно икономическо благо
следпроизводствено икономическо благо (същото като кофикасно икономическо благо)
сметност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
сметност на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
сметност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
сметност на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
сметност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
социо-благо (същото като благо)
социо-поддържащи блага (същото като поддържащи блага)
стопански блага
стопански консуматорски блага (същото като стопански блага)
стопанско икономическо благо (същото като ендефикасно икономическо
благо) ;
стопанствено благо (вж. зависимости между благото и продукта);
субсидирано благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидирано икономичностно благо (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
субсиефекторно благо (вж. зависимости между благото и продукта и
зависимости между продукта и субсипродукта);

157

335

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
супериално благо;
супериално икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
суфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфикасно благо (същото като супериално благо);
суфикасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
съвършено-допълващи се икономически блага;
съставно икономическо благо (същото като съставна стока);
текущи икономически блага;
текущо работно икономическо благо (вж. работно икономическо благо);
трудово благо (вж. зависимости между благото и продукта);
трудово икономическо благо (вж. зависимости между благото и продукта);
физическо благо (вж. зависимости между благото и продукта);
физическо икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
финансово-пазарно-икономически блага.
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (welfare) (ки) – във:
eфекти от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
въздействие на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефекти на относителното въздействие на отклонението на търговия
върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефекти от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние (в межд.);
икономика на общественото благосъстояние (в микр.);
икономическо благосъстояние (в межд.);
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от вносните мита (същото като нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние);
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху
икономическото благосъстояние (в межд.));
инертно тегло на печалбата на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в межд.) (същото като нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в межд.));
кардиналистичен критерий за общественото благосъстояние (в микр.);
компенсационен критерий за общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерий за общественото благосъстояние на Бентам, Дж. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Бергсон, А. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние на Смит, А. (в микр.);
критерий за общественото благосъстояние;
критерий на Парето-оптималност за общественото благосъстояние (в
микр.);
максимално обществено благосъстояние (в микр.);
негативен нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в
межд.);
нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на митническия съюз върху икономическото благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
нетна загуба на икономическо благосъстояние от вносните мита (в
межд.) (същото като нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние (в межд.));
нетна загуба на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в
межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.));
нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в
межд.);
нова икономика на благосъстоянието (вж. Абрам Бергсон);
обществено благосъстояние (в микр.);
общо благосъстояние (в микр.) (същото като обществено благосъстояние
(в микр.));
оптимален нетен ефект на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
относителна нетна печалба на икономическо благосъстояние от отклоняването на търговия (в межд.) (същото като нетен ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.));
относително инертно тегло на печалбата на икономическо благосъстояние от отклоняването на търговия (в межд.) (същото като нетен ефект на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.));
пределно обществено благосъстояние на индивида (в микр.);
точка на максималното обществено благосъстояние (в микр.);
функция на общественото благосъстояние (в микр.);
целева функция на общественото благосъстояние (в маркс.) (вж. народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа (в маркс.));
целеви функционал на общественото благосъстояние (в маркс.) (вж.
народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа (в маркс.)).
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ИНДИВИДА (individual welfare) (ки) – във:
пределно обществено благосъстояние на индивида (в микр.).
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (welfare of consumers) (ки) –
във:
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.).
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (welfare of producers) (ки)
– във:
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.).
БЛАЖЕНСТВО (bliss) (кд) – във:
точка на блаженство (в микр.) (същото като точка на максималното
обществено благосъстояние (в микр.));
точка на икономическо блаженство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЛИЗОСТ (proximity) (кд) – във:
икономическа близост (вж. близостно икономическо пространство).
БЛИЗОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (proximity economic
space) – близостно пространство (proximity space) в икономическа среда;
икономическо множество P с бинарно икономическо отношение δ в множеството от всички негови икономически подмножества, които удовлетворяват
следните икономически аксиоми: (1) AδB е равносилно на BδA (изискване за
симетричност; вж. аксиома за икономическата симетрия); (2) Aδ( B I C ) е
равносилно на AδB или AδC (изискване за адитивност); (3) AδA е равносилно
на A≠Ø (изискване за рефлексивност; вж. аксиома за икономическата рефлексивност). Икономическото отношение δ се определя като близостна икономическа структура* (proximity economic structure) или още като икономическа близост* (economic proximity) на P. Когато AδB, тогава A и B са близки
икономически множества, а когато AδB , тогава A и B са далечни икономически множества (с δ е означено отрицание на δ). Свойствата на близостното
икономическо пространство са обобщение на равномерните свойства на метричното икономическо пространство по същия тачен, както те са обобщение
и на равномерните свойства на топологичното икономическо пространство
(вж. равномерно икономическо пространство).
БЛОК НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph block) – вж. свързаност на икономическия граф.
БЛОКОВ ЦЕНОВИ КАТАЛОГ (block price catalogue) (в микр.) – същото като множествен ценови каталог (в микр.).
БЛОКОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (block discrimination) (ки) – във:
блокова монопсонна ценова дискриминация (в микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация от втора степен (в микр.));
блокова монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в микр.)
(същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор от втора степен (в микр.));
блокова ценова дискриминация (в микр.) (същото като ценова дискриминация от втора степен (в микр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЛОКОВА МОНОПСОННА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (block
monopsony price discrimination) (в микр.) – същото като монопсонна ценова
дискриминация от втора степен (в микр.).
блокова монопсонна ценова дискриминация (в микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация от втора степен (в микр.));
блокова монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в микр.)
(същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор от втора степен (в микр.)).
БЛОКОВА МОНОПСОННА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (block monopsony price discrimination of the labour factor) (в
микр.) – същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор
от втора степен (в микр.).
БЛОКОВА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (block price discrimination) (в
микр.) – същото като ценова дискриминация от втора степен (в микр.).
БЛОКОВА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (block price discrimination) (ки) –
във:
блокова монопсонна ценова дискриминация (в микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация от втора степен (в микр.));
блокова ценова дискриминация (в микр.) (същото като ценова дискриминация от втора степен (в микр.));
блокова монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в микр.)
(същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор от втора степен (в микр.)).
БЛОКОВА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(block price discrimination of the labour factor) (ки) – във:
блокова монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в микр.)
(същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор от втора степен (в микр.)).
БЛОКОВО МОНОПСОННО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ (block monopsony
pricing) (в микр.) – същото като монопсонна ценова дискриминация от втора
степен (в микр.).
БЛОКОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ (block pricing) (в микр.) – същото като ценова дискриминация от втора степен (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЛОКОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ (block pricing) (ки) – във:
блоково монопсонно ценообразуване (в микр.) (същото като монопсонна
ценова дискриминация от втора степен (в микр.);
блоково ценообразуване (в микр.) (същото като ценова дискриминация от
втора степен (в микр.).
БЛОК-СХЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (block-scheme
of the economic regulation) – блокова фигура за онагледяване, изучаване, анализаране и изследване на структурата на системите на икономическото регулиране и на тяхното поведение. Методът на блок-схемите е разработен от полския икономист Оскар Ланге (Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, М., 1968. Вж. също: Процессы регулирования в
моделях экономических систем. Под редакцией Я. Э. Ципкина и Б. Н. Михайлевского. Издательство иностранной литературы, М., 1961).
БЛОК-СХЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (block-scheme
of the economic management /control/) – вж. система на икономическо управление.
БЛОЧЕН МЕТОД НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (block method of
linear programming) в икономиката – същото като метод на декомпозицията.
БЛОЧНА МАТРИЦА (block matrix) – вж. матрица.
БЛОЧНО-ДИАГОНАЛНА МАТРИЦА (block-diagonal matrix) – вж. матрица.
БЛОЧНО-ТРИЪГЪЛНА МАТРИЦА (block-triangular matrix) – вж. матрица.
БЛУЖДАЕНЕ (walk) (кд) – във:
блуждаене на цените (в макр.);
възвратно случайно икономическо блуждаене;
невъзвратно случайно икономическо блуждаене;
случайно икономическо блуждаене.
БЛУЖДАЕНЕ НА ЦЕНИТЕ (prices wandering) (в макр.) – развита през втората половина на ХХ-тия век икономическа хипотеза, според която цените на
активите не могат да се прогнозират върху основата на предходните им колебания, тъй като те блуждаят. Същото е като случайно блуждаене на цените
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(prices random walk). Основава се върху понятието за стохастичен процес (вж.
случаен икономически процес), въведено от френския статистик Луи Бланше
през 1900 г. (известно днес като брауново движение), а понятието случайно
блуждаене е въведено от английския статистик Карл Пиърсън през 1905 г.
Смята се, че блуждаенето на цените се дължи на следното обстоятелство: щом
всички пазарни агенти са запознати с историята на цените, тогава всички
прогностични модели за тях ще бъдат изпробвани, което ще доведе до тяхното
елиминиране, тъй като ще се намесат заинтересованите от друго развитие.
Според хипотезата допускането за съществуване на предвидими ценови модели на ефективните пазари, в които участвят рационални и добре информирани
агенти, е логически противоречиво. Изтъкнатият икономист Юджийн Фама
предлага тройно разграничение на хипотезата за блуждаенето на цените: (1)
слаба форма (слаба пазарна ефективност), която напълно изключва вероятността от печеливши сделки, основани на предишното движение на цените, (2)
полуслаба форма (полуслаба пазарна ефективност), когато пазарните цени отразяват цялата публично достъпна информация, и (3) силна форма (силна пазарна ефективност), когато пазарните цени отразяват цялата публична и частна
информация. Хипотезата за случайното блуждаене на цените стои в основата
на хипотезата за ефективните пазари (последната по същество се проваля със
световната финанова криза, започнала през 2008 г.). (Изт.: Куигин, Дж. Зомби
икономикс. Издателство “Изток–Запад”, С. 2013, с. 62-64.)

БЛУЖДАЕЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЕКТ* (walking economic object),
блуждаеща икономическа точка, – точка във фазовото пространство на
икономическите състояния R на дадена динамична икономическа система f (p,
t), която притежава околност U(q), за която съществува такъв момент във времето T, щото f (U(q), t) няма общи икономически точки с U(q) при всички t ≥ T
[т.е. всички икономически точки от U(q), като се започне от някакъв момент
във времето, напускат завинаги околността U(q)]. Икономическата точка q, която не притежава такава околност, може да се нарече неблуждаещ икономически обект* (non-walking economic object) [респ. неблуждаеща икономическа точка* (non-walking economic point)]. Свойството на икономическата
точка да бъде блуждаеща или неблуждаеща е двустранно. Това означава, че
ако f (U(q), t) няма общи точки с U(q), то U(q) няма общи точки с f (U(q), – t).
Неблуждаещата икономическа точка може да стане блуждаеща при разширяване на фазовото икономическо пространство R. С понятието за блуждаещ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически обект е свързано понятието за блуждаещо икономическо множество.

БЛУЖДАЕЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (walking economic point) –
същото като блуждаещ икономически обект.
БЛУЖДАЕЩО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (walking economic set)
– множество W от блуждаещи икономически точки (от блуждаещи икономически обекти) на дадена динамична икономическа система f (p, t). Тъй като
заедно с всяка икономическа точка q икономическото множество W съдържа
и всички точки на нейната околност U(q), то е отворено икономическо множество в икономическото пространство R. Затова множеството M = R \ W на
всички неблуждаещи икономически точки (неблуждаещи икономически
обекти) (вж. блуждаещ икономически обект) е затворено. Икономическите
множества W и M са инвариантни. Това означава, че с всяка своя икономическа точка q те съдържат и икономическата точка f (q, t) за всяко t. В компактното икономическо пространство R всяка блуждаеща икономическа точка f
(q, t) се стреми към множеството M на неблуждаещите икономически точки
както при t → + ∞, така и при t → – ∞.
БЛЮМИН, ИЗРАИЛ ГРИГОРИЕВИЧ (Blumin, Izrail Grigorievich) (1897–
1959) – руски икономист, професор от 1937 г. и доктор на икономическите науки от 1938 г. Завършва Московския държавен университет през 1924 г. и Комунистическата академия през 1930 г. Работи като преподавател в Московския
държавен университет и в други висши учебни заведения в бившия СССР, като старши научен сътрудник в Икономическия институт на Академията на науките на СССР (от 1930 до 1956 г.) и в Института за световна икономика и
международни отношения към същата академия (от 1956 до 1959 г.). Основното направление на научната му дейност е историята на икономическите теории. В произведенията си от марксистки позиции прави системен анализ на
основните школи на съвременната немарксистка политическа икономия, което
е едно от първите изследвания в този област. Има значителен принос в марксистката критика на субективната политическа икономия, в частност на нейната математическа школа (вж. математическа школа в субективната политическа икономия). По-важни научни трудове на И. Г. Блюмин са: “Субективната
школа в политическата икономия” в два тома (1928 г.); “Критика на съвременната буржоазна политическа икономия в Англия” (1953 г.); “Очерци за съвременната буржоазна политическа икономия в САЩ” (1956); “Кризата на съвре166

344

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менната буржоазна политическа икономия” (1959 г.); “Критика на съвременната буржоазна политическа икономия (Избрани произведения)” в три тома
(1962 г.).

БОГАТСТВО (wealth), социо-богатство, (*) – съвкупност от блага (като част
от обективната реалност и основна разновидност на потребните социопредмети), които осигуряват съществуването и възпроизводството на социума
(на хората и на обществото като цяло); крайното му предназначение е да се
използва за удовлетворяване на неговите потребности (социо-потребности).
Според функционалната икономическа ингредиентност основни разновидности на богатството са (1) поддържащото богатство (същото като възпроизводствено богатство), което се разкрива и създава в поддържането (в поддържащата сфера) и удовлетворява възпроизводствените потребности
(поддържащите потребности) (в т.ч. поддържащите потребности на поддържащата сфера и поддържащите потребности на супериалната сфера, на надстройката), и (2) супериалното богатство (същото като суфикасно богатство)
(вж. супериално благо), което се разкрива и създава в супериалната сфера (в
надстройката) и удовлетворява супериални потребности* (superial needs
/necessities/) [последното същото като надстроечни потребности
(superstructural needs /necessities/) и като суфикасни потребности* (suffectual
perial needs /necessities/)] (в т.ч. супериалните потребности на поддържащата
сфера и супериалните потребности на супериалната сфера, на надстройката).
Според своята природа и начин на съществуване богатството може да бъде
материалното богатство или нематериалното богатство (вж. благо).
БОГАТСТВО (wealth) (кд) – във:
виртуално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
икономическо богатство (вж. икономическо качество);
икореномическо богатство (вж. икореномическо качество);
икотехномическо богатство (вж. икотехномическо качество);
имагинерно икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
количествено икономическо богатство (вж. икономическо количество);
количествено икореномическо богатство (вж. икореномическо количество);
количествено икотехномическо богатство (вж. икотехномическо количество);
материално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
неосъзнато икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
осъзнато икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
същинско икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
квазисъщинско икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
рационално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
съзнателно икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
алокативно икономическо богатство (същото като афикасно икономическо богатство; вж. афикасно икономическо благо);
апостериорно икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
артипрефикасно богатство (вж. зависимости между благото и продукта);
артипрефикасно икономическо богатство (вж. зависимости между
благото и продукта);
артипрефикасно икономическо богатство (същото като работно икономическо богатство; вж. работно икономическо благо);
артификасно икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и продукта);
артификасно поддържащо богатство (съъщото като работно поддържащо богатство; вж. работно поддържащо благо);
афикасно икономическо богатство (вж. афикасно икономическо благо);
бефикасно икономическо богатство (вж. бефикасно икономическо благо);
бизнес икономическо богатство (същото като бификасно икономическо богатство; вж. бификасно икономическо благо);
бификасно икономическо богатство (вж. бификасно икономическо благо);
богатство;
виртуално икономическо богатство (същото като ликвидно икономичекко
богатство);
вторично възпроизводствено икономическо богатство (същото като
ресефикасно икономическо богатство; вж. ресефикасно икономическо благо);
вторично производствено икономическо богатство (същото като инисефикасно икономическо богатство; вж. инисефикасно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторично следпроизводствено икономическо богатство (същото като
косефикасно икономическо богатство; вж. косефективно икономическо благо);
входно възпроизводствено икономическо богатство (същото като
входно ресурсно-субстанциално икономическо богатство; вж. икономическо богатство и възпроизводствена икономическа система);
входно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо
богатство);
входно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
входно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система);
входно същностно-стратифицирано икономическо богатство (вж. икономическо богатство исъщностно-стратификационни икономически ингредиенти);
възпроизводствено богатство (същото като поддържащо богатство);
възпроизводствено икономическо богатство (същото като рефикасно
икономическо богатство; вж. икономическо богатство, възпроизводствена
икономическа система и рефикасно икономическо благо);
дадено икономическо богатство (вж. икономически даденост);
диверсификация на богатството (в макр.);
дистрибутивно икономическо богатство (вж. дистрибутивно икономическо благо);
дификасно икономическо богатство (същото като ефективно икономическо богатство; вж. ефективно икономическо благо);
ексституитно икономическо богатство (вж. икономически ексституит);
елепрефикасно икономическо богатство (вж. зависимости между благото и продукта);
елефикасно икономическо богатство (същото като природно икономическо богатство; вж. природно икономическо благо);
ендефикасно икономическо богатство; вж. ендефикасно икономическо
богатство);
естествено икономическо богатство (същото като натурално икономическо богатство; вж. и икономически естество);
ефект на реалното богатство (в макр.);
ефективно икономическо богатство (вж. ефективно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изгодностно богатство (вж. изгодност);
изгодностно икономичностно богатство (вж. икономичностна изгодност);
изходно възпроизводствено икономическо богатство (същото като изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство; вж. възпроизводствена икономическа система и икономическо богатство);
изходно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система);
изходно същностно-стратификационно икономическо богатство (вж.
същностно-стратификационни икономически ингредиенти и икономическо
богатство);
икономическо богатство (вж. и икономическо благо);
икономическо стопанско богатство (същото като икономическо богатство);
икономическо-обусловено артификасно богатство (същото като икономическо-обусловено работно богатство; вж. икономическо-обусловено работно благо);
икономическо-обусловено богатство (вж. икономическо-обусловено благо);
икономическо-обусловено работно богатство (вж. икономическообусловено работно благо);
икономическо-обусловено супериално богатство (вж. икономическообусловено супериално благо;
икономическо-обусловено суфикасно богатство (същото като икономическо-обусловено супериално богатство; вж. икономическо-обусловено
супериално благо);
ингредиентно икономическо богатство;
индификасно икономическо богатство (същото като квазиефективно
икономическо богатство; вж. квазиефективно икономическо благо);
инефикасно икономическо богатство (вж. инефикасно икономическо
благо) ;
инипрификасно икономическо богатство (вж. инипрификасно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инисефективно икономическо богатство (вж. инисефективно икономическо богатство);
инисефикасно икономическо богатство (вж. инисефикасно икономическо благо);
инифективно икономическо богатство (вж. инифективно икономическо
благо);
инификасно икономическо богатство (вж. инификасно икономическо
благо);
институитно икономическо богатство (вж. икономически институит);
квазиефективно икономическо богатство (вж. квазиефективно икономическо благо);
квазииниприфективно икономическо богатство (вж. квазииниприфективно икономическо благо);
квазиинисефективно икономическо богатство (вж. квазиинисефективно икономическо благо);
квазиинифективно икономическо богатство (вж. квазиинифективно
икономическо благо);
квазикосефективно икономическо богатство (вж. квазикосефективно
икономическо благо);
квазикофективно икономическо богатство (вж. квазикофективно икономическо благо);
квазиприфективно икономическо богатство (вж. квазиприфективно
икономическо благо);
квазиресефективно икономическо богатство (вж: квазиресефективно
икономическо благо);
квазирефективно икономическо богатство (вж. квазирефективно икономическо благо);
квазисефективно икономическо богатство (вж. квазисефективно икономическо благо);
конефикасно икономическо богатство (вж. конефикасно икономическо
благо);
конституитно икономическо богатство (вж. икономически конституит);
консуматорско богатство;
косефективно икономическо богатство (вж. косефективно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------косефикасно икономическо богатство (вж. косефективно икономическо
благо);
кофективно икономическо богатство (вж. кофективно икономическо
благо);
кофикасно икономическо богатство (вж. кофикасно икономическо благо);
ликвидно икономическо богатство;
ликвидно-изразено богатство (същото като ликвидно икономическо богатство и като виртуално икономическо богатство);
ликвидно-изразено икономическо богатство (същото като ликвидно икономческо богатство и като виртуално икономическо богатство);
материално богатство (вж. благо и икономическо-обусловено благо);
натурално икономическо богатство;
натурално-изразено икономическо богатство (същото като натурално
икономическо богатство);
неикономическо стопанско богатство;
нематериално богатство (вж. благо и икономическо-обусловено благо);
неосезаемо икономическо богатство;
неосезаемо-изразено икономическо богатство (същото като неосезаемо
икономическо богатство);
непазарно-икономическо богатство;
непазарно-икономическо стопанско богатство (същото като непазарноикономическо богатство);
нестопанско богатство;
нестопанско консуматорско богатство;
несъизмеримо икономическо богатство;
несъизмеримо-изразено икономическо богатство (същото като несъизмеримо икономическо богатство);
нефинансово-пазарно-икономическо богатство;
номинално икономическо богатство;
номинално-изразено икономическо богатство (същото като номинално
икономическо богатство);
осезаемо икономическо богатство;
осезаемо-изразено икономическо богатство (същото като осезаемо икономическо богатство);
пазарно икономическо богатство (вж. и пазарно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарно-икономическо стопанско богатство (същото като пазарноикономическо богатство);
парично икономическо богатство;
парично-изразено икономическо богатство (същото като парично икономическо богатство)
поддържащо богатство;
полезностно икономическо богатство;
ползваемостно богатство (вж. икономичностна ползваемост);
ползваемостно икономичностно богатство (вж. икономичностна
ползваемост);
посредническо икономическо богатство (същото като инефикасно
икономическо богатство; вж. инефикасно икономическо благо);
потребително икономическо богатство (същото като конефикасно
икономическо богатство; вж. конефикасно икономическо благо);
пределна полезност на първоначалното богатство на индивида (в микр.);
предипотребително икономическо богатство (същото като бефикасно
икономическо богатство; вж. бефикасно икономическо благо);
предметно икономическо богатство;
предметно-изразено икономическо богатство (същото като икономическо
богатство);
префикасно богатство (същото като поддържащо богатство);
префикасно икономическо богатство (вж. зависимости между благото
и продукта);
природно икономическо богатство (вж. природно икономическо благо);
прифективно икономическо богатство (вж. прифективно икономическо
благо);
прификасно икономическо богатство (вж. прификасно икономическо
благо);
продуктово икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
проективно икономическо богатство;
производствено икономическо богатство (същото като инификасно
икономическо богатство; вж. инификасно икономическо благо);
проявено икономическо богатство (вж. икономическо проявление);
първично възпроизводствено икономическо богатство (същото като
репрификасно икономическо богатство; вж. репрификасно икономическо
благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първично производствено икономическо богатство (същото като
инипрификасно икономическо богатство; вж. инипрификасно икономическо
благо);
първоначално богатство на индивида (в микр.);
работно богатство (вж. работно благо);
работно икономическо богатство (вж. работно икономическо благо);
работно икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и
продукта);
работно поддържащо богатство (вж. работно поддържащо благо);
реално икономическо богатство;
реално-изразено икономическо богатство (същото реално икономическо
богатство);
резултатно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
резултатно икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система и икономическо богатство);
реприфективно икономическо богатство (вж. реприфективно икономическо благо);
репрификасно икономическо богатство (вж. репрификасно икономическо благо);
ресефективно икономическо богатство (вж. ресефективно икономическо благо);
ресефикасно икономическо богатство (вж. ресефикасно икономическо
благо);
ресурсно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
ресурсно икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система, ресурсно-субстанциална икономическа система и икономическо
богатство);
ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. ресурсносубстанциална икономическа система и икономическо богатство);
рефективно икономическо богатство (вж. рефективно икономическо
благо);
рефикасно икономическо богатство (вж. рефикасно икономическо благо);
сефективно икономическо богатство (вж. сефективно икономическо
благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сефикасно икономическо богатство (вж. сефикасно икономическо благо);
следпроизводствено икономическо богатство (същото като кофикасно
икономическо богатство; вж. кофикасно икономическо благо);
сметностно богатство (вж. сметност);
сметностно икономичностно богатство (вж. икономичностна сметност);
смислово икономическо богатство (вж. икономически смисъл);
социо-поддържащо богатство (същото като богатство);
специфично икономическо богатство;
специфично-изразено богатство (същото като специфично икономическо
богатство);
стойностно икономическо богатство;
стопанско богатство;
стопанско консуматорско богатство (същото като стопанско богатство);
субстанциално икономическо богатство (вж. икономическа субстанция);
субстратно икономическо богатство (вж. икономически субстрат);
супериално богатство (вж. супериално благо);
суперстантивно икономическо богатство (вж. икономическа суперстанция);
суперстратно икономическо богатство (вж. икономически суперстрат);
супсенсно икономическо богатство (вж. икономически супсенс);
суфикасно богатство (същото като супериално богатство; вж. супериално благо);
съдържателно икономическо богатство (вж. икономическа същина и
икономическо проявление);
съизмеримо икономическо богатство;
съизмеримо-изразено икономическо богатство (същото като съизмеримо
икономическо богатство);
същинно икономическо богатство (вж. икономическа същина);
същностно икономическо богатство (вж. и икономическо богатство,
икономическа същина и икономическо проявление);
същностно-стратификационно икономическо богатство (вж. същностно-стратификационни икономически ингредиенти и икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцендентално икономическо богатство (същото ценностно икономическо богатство);
трудово икономическо богатство;
трудово-изразено икономическо богатство (същото като трудово идразено богатство);
феноменно икономическо богатство (вж. същностно-стратифицирана
икономическа система, икономическо богатство и икономическа ценност);
финансова диверсификация на богатството (в макр.);
финансово-пазарно-икономическо богатство;
формално икономическо богатство (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
ценностно богатство;
ценностно икономическо богатство;
частно финансово богатство (в межд.).
БОГАТСТВО НА ИНДИВИДА (individual wealth) (ки) – във:
пределна полезност на първоначалното богатство на индивида (в микр.);
първоначално богатство на индивида (в микр.).
БОЛЦА, О. (Bolza, O.) (кд) – във:
задача на Болца, О.;
икономическа задача на оптималното управление на Болца, О.
БОРЕЛЕВСКА ИЗМЕРИМА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (Borel`s
mesurable economic function) – същото като борелевска икономическа функция.
БОРЕЛЕВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (Borel`s economic function), борелевска измерима икономическа функция, – икономическа функция, за която всички подмножества от вида E (x: f(x) ≥ a) от областта на
нейното определение са борелевски икономически множества.
БОРЕЛЕВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (Borel`s economic function)
(ки) – във:
борелевска измерима икономическа функция (същото като борелевска икономическа функция);
борелевска икономическа функция.
БОРЕЛЕВСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОМОРФИЗЪМ* (Borel`s economic
isomorphism) – борелевски изоморфизъм (Borel`s isomorphism) в икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среда; такова взаимоеднозначно икономическо изображение f на икономическото пространство X в икономическото пространство Y, при което f и f–1 привежда борелевското икономическо множество и борелевско. В класа на борелевски икономически подможества* (Borel`s economic subsets) пълните сепарабелни метрични икономически пространства са равномощни на множеството на борелевските икономически изоморфизми [вж. сепарабелно икономическо пространство, метрично икономическо пространство и пълно метрично икономическо пространство (във: пълно икономическо пространство)].
БОРЕЛЕВСКО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (Borel`s economic set),
икономическо множество, измеримо по Е. Борел, – борелевско множество
(Borel`s set), състоящо се от икономически елементи; икономическо множество, което може да бъде получено от не повече от изброима съвкупност от операциите обединяване и пресичане на отворени и затворени множества от топологични икономически пространства. Може да се определи още като компонент на най-малкия по отношение на допълненията адитивен клас от икономически множества, който съдържа затворени икономически множества.
Непрекъснатият образ на борелевското икономическо множество в пълното
метрично сепарабелно икономическо пространство може да се означи като
икономическо A-множество (economic A-set). Тогава от своя страна необходимо и достатъчно условие за това, щото едно икономическо A-множество в
пълно метрично сепарабелно пространство да бъде борелевско се състои в това, щото: (1) неговото допълнение също да е икономическо A-множество и (2)
то да може да се представя във вид на обединение от непресичащи се събираеми. Като се има предвид, че двете изисквания са по известните критерии на М.
Я. Суслин и Н. Н. Лузин, посоченото условие може да се означи като критерий на борелевските икономически множества* (Borel`s economic sets
criterium). В този смисъл борелевското икономичекско множество е частен
случай на икономическо A-множество. Отворените и затворените икономически множества на топологичните икономически пространства представляват
борелевски икономически множества от нулев порядък (zero order Borel`s
economic sets). Борелевски икономически множества от първи порядък*
(first order Borel`s economic sets) са изброими суми от затворените и изброими
сечения от отворените икономически множества. Борелевското икономическо множество е свързано с понятието за борелевска икономическа функция*
(Borel`s economic function) [наричана още борелевска измерима икономи177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа функция* (Borel`s mesurable economic function)]. Последната е икономическа функция, за която всички подмножества от вида E (x: f(x) ≥ a) от областта на нейното определение са борелевски икономически множества.
БОРСА (exchange) (кд) – във:
фондова борса (в макр.).
БОРСОВ ПОСРЕДНИК (stock broker) (в макр.) [на пазара на ценните книги
(в макр.)] – общо наименование за специалист-дилър (в макр.), брокер (в
макр.), операционен брокер (в макр.), брокер-дилър (в макр.).
БОУЛИ, А. (Bowley, A.) (кд) – във:
диаграма на Еджуърт, Ф., и Боули, А. (в микр.);
дуопол на Боули, А. (в микр.);
потребителна правоъгълна диаграма на Еджуърт, Ф., и Боули, А. (в
микр.);
производствена правоъгълна диаграма на Еджуърт, Ф., и Боули, А. (в
микр.).
БОЯРСКИЙ, АРОН ЯКОВЛЕВИЧ (Boyarskij, Aron Yacovlevihc) (1906) –
руски икономист, статистик и демограф. През 1926 г. завършва статистическото отделение на Факултета за обществени науки при Московския държавен
университет. Професор от 1934 г., доктор на икономическите науки от 1940 г.,
заслужил деятел на науката на РСФСР от 1967 г. От 1963 г. е директор на Научноизследователския институт на ЦСУ на СССР. Завежда катедрата по статистика на Икономическия факултет на Московския държавен университет,
член е на Международния статистически институт (1966 г.). Основни направления на неговата научна дейност са математическата статистика, демографията, прилагането на математическите методи в икономическите изследвания. Значителен интерес представляват неговите математико-икономически
изследвания в областта на разширеното възпроизводство. По-важни негови
трудове са: “Теория на математическата статистика” (1930) (съвместно с В. Н.
Старовский, В. И. Хотимский и Б. С. Ястремский), “Курс по демографска статистика” (1945), “Математика за икономисти” (1961), “Математикоикономически очерци” (1962).
БРЕЙДИ БОРСОВИ ОПЦИИ (brady options exchanges) (в межд.) – същото
като брейди инструменти (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БРЕЙДИ ИНСТРУМЕНТИ (brady instruments) (в межд.), брейди борсови
опции (в межд.), – съвкупност от брейди облигациите (в межд.) и техните деривати.
БРЕЙДИ МЕНЮ-ПОДХОД (brady menu-approach) (в межд.), меню-подход
на плана брейди (в межд.), – комбинация от брейди опции (в межд.).
БРЕЙДИ МЕНЮ-ПОДХОД (brady menu-approach) (ки) – във:
брейди меню-подход (в межд.);
брейди меню-подход към редукцията на външния дълг (в межд.).
БРЕЙДИ МЕНЮ-ПОДХОД КЪМ РЕДУКЦИЯТА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ
(brady menu-approach to external debt reduction) (в межд.) – използуване на
брейди меню-подход (в межд.) като комбинация от брейди инструменти (в
межд.) за редукция на външния дълг (в межд.) на развиващите се страни (в
межд.), който включва и обратно изкупуване на външния дълга (в межд.);
един от методите за редукция на външния дълг (в межд.).
БРЕЙДИ, НИКЪЛЪС (Brady, Nicholas) – вж. План Брейди (в межд.).
БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИИ (brady bonds) (в межд.) – правителствени ценни книги (в макр.), издадени в изпълнение на Плана Брейди (в межд.) във връзка с
решаването на дълговия проблем на развиващите се страни (в межд.) в замяна
на задълженията им към търговски и недържавни кредитори, групирани в
Лондонския клуб (London Club) (в межд.).
БРЕЙДИ ОБЛИГАЦИОНЕН ПАЗАР (brady bonds market) (в межд.) – пазар,
на който се търгува с брейди облигации (в межд.).
БРЕЙДИ ПАЗАР (brady market) (в межд.) – пазар, на който се търгува с брейди инструменти (в межд.).
БРЕЙДИ ПАЗАР (brady market) (ки) – във:
брейди облигационен пазар (в межд.);
брейди пазар (в межд.).
БРЕЙДИ СДЕЛКА (brady swap) (в межд.) – сделка с брейди инструменти (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БРЕМЕ (burden) (кд) – във:
излишно данъчно бреме (в микр.);
разпределение на данъчното бреме (в макр.).
БРЕТЪНУУДСКА ВАЛУТНА СИСТЕМА (Bretton-Woods monetary system)
(в межд.) – исторически втората международна валутна система (в межд.),
функционираща през периода от 1947 г. до 1971 г. Тя е конкретна форма на
система на златно-девизния стандарт (в межд.), при която официалните валутни резерви (в межд.) на централните банки (в макр.) са златото и ключови
валути. Характерни за нея са фиксираните, но подлежащи на преразглеждане
и приспособяване валутни курсове (в межд.). Бретънуудска валутна система
получава наименованието си от Бретънуудската конференция (BrettonWoods conference) (в межд.), състояла се през юли 1944 г. в Бретън Уудс (щат
Ню Хемпшир, САЩ), наричана още Парична и финансова конференция на
ООН в Бретън Уудс (United Nations monetary and financial conference in
Bretton-Woods) (в межд.), като участие в нея вземат 44 страни. На тази конференция са обсъдени алтернативни предложения на САЩ, Канада и Великобритания относно следвоенното устройство на международните разплащания и
стабилността на международните валутни отношения и на международната
търговия. Смята се, че за да може следвоенната международна валутна система да осигури икономическа стабилност в интернационален мащаб, е необходимо да бъдат постигнати поне три условия – премахване на ограниченията в
международната търговия, валутна конвертируемост и поддържане на стабилни валутни курсове. Въз основа на Бретънуудското споразумение (BrettonWoods agreement) (в межд.), подписано на конференцията през 1944 г., се стига
до учредяването на Международния валутен фонд - МВФ (в межд.) и на
Международната банка за възстановяване и развитие - МБВР (в межд.), наричана накратко Световна банка (в межд.). На Международната банка за възстановяване и развитие първоначално е възложено да създава условия и да
оказва съдействие за възстановяване на разрушените по време на Втората световна война стопанства. Към Световната банка като нейни филиали се числят
още Международната асоциация за развитие - МАР (в межд.), която акумулира средства от развитите страни и при осигуряване на благоприятни условия
ги пренасочва към развиващите се страни, и Международната финансова
корпорация - МФК (в межд.), която пряко финансира високорискови проекти
за частния сектор в развиващите се страни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БРОЙ НА СТЕПЕНИТЕ НА СВОБОДА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (number of freedom degrees in economic system) – вж. степени на свобода на икономическата система и холономна икономическа система.
БРОЙНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (denumerable /countable/
economic set) – същото като изброимо икономическо множество.
БРОКЕР (broker) (в макр.) [на пазара на ценните книги (в макр.)] – борсов
посредник (в макр.), който изпълнява поръчения на клиентите на фирмата
[опосредствува взаимоотношенията между продавача и купувача на ценните
книги (в макр.)].
БРОКЕР (broker) (кo) – във:
брокер (в макр.);
брокер-дилър (в макр.);
операционен брокер (в макр.).
БРОКЕР-ДИЛЪР (broker-dealer) (в макр.) [на пазара на ценните книги (в
макр.)] – борсов посредник (в макр.), който може да купува и да продава ценни
книги (в макр.) както само за своя сметка [това е т.нар. принципал (в макр.) и
още регистриран дилър (в макр.)], така и наред с това да функционира като
представител (агент) на свои клиенти, т.е. да изпълнява и брокерски функции.
БРУТЕН ВЪНШЕН ПРОДУКТ (gross external product) (ки) – във:
национален брутен външен продукт (в макр.).
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross domestic product – GDP) (в макр.)
(по-точно брутен местен продукт) – една от формите на вътрешния продукт
(в макр.) в качеството му на разновидност на агрегатния частичен народностопански макроикономически продукт (в макр.) и един от измерителите на
макроикономическата активност (macroeconomic activity). Представлява
сумата от паричните изражения на завършените крайни блага, произведени от
икономически единици (в т.ч. и фирми) (една, повече от една или всички) за
единица време (обикновено за една година) на територията на дадена страна,
когато в паричната им оценка са включени и амортизациите (в макр.) и e намалена с размера на вноса (в макр.). Той е сумата от (1) потреблението (в
макр.) (включва личното потребление на домакинствата и потреблението на
институциите с нестопанска цел, които не се финансират от правителството),
(2) брутните инвестиции (в макр.) [последните равни на сумата от нетните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиции (в макр.) и амортизацията (в макр.)], (3) правителствените
покупки (в макр.) и (4) нетния експорт (в макр.). Включва капиталовите
блага за възстановяване (в макр.) и затова представлява сума от нетния вътрешен продукт (в макр.) и амортизацията (в макр.). Негови разновидности са
отделният брутен вътрешен продукт (в макр.) и съвкупният брутен вътрешен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под брутен вътрешен продукт
(в макр.) обикновено се подразбира съвкупният брутен вътрешен продукт (в
макр.).
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross domestic product) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
брутен вътрешен продукт (в макр.);
граница на потенциалния брутен вътрешен продукт (в макр.);
дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
еластичност на номиналния брутен вътрешен продукт към пределната
данъчна ставка (в макр.);
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
извъннационален брутен вътрешен продукт (в макр.);
кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на паричния пазар и относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
национален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номинално значение на брутия вътрешен продукт (в макр.);
отделен брутен вътрешен продукт (в макр.);
паричен брутен вътрешен продукт (в макр.) (същото като номинален брутен вътрешен продукт (в макр.));
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
права “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар” (в межд.);
права “трансакционно търсене на пари в реално изражение – брутен
вътрешен продукт” (в межд.);
предлагане на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
пространство на зависимостите между лихвения процент и брутния
вътрешен продукт (в макр.);
равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
статистически времеви ред на брутния вътрешен продукт;
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
съставящи времеви редове на брутния вътрешен продукт;
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
търсене на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
ценови индекс на брутния вътрешен продукт при постоянни тегла (в
макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към данъчната политика
(в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чувствителност на брутния вътрешен продукт към извоса (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към лихвения процент (в
макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към номиналния пазарен
лихвен процент (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към паричното предлагане (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към политиката на правителствените разходи (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към правителствените
разходи (в макр.).
БРУТЕН ДОХОД (gross income) (в макр.) (*) – доход (в макр.), получен от реализацията на произведения продукт, в който (доход) е включена амортизацията (в макр.). Равен е на сумата от нетния доход (в макр.) [последният е сумата от първичния доход (в макр.) и включените в крайния продукт (в макр.) преразпределителни плащания на бизнеса (в макр.)] и амортизацията (в макр.)
или още на сумата от националния доход (в макр.), преразпределителните
плащания на бизнеса (в макр.) и амортизацията (в макр.). Негови разновидности са вътрешният брутен доход (в макр.) и националният брутен доход (в макр.).
БРУТЕН ДОХОД (gross income) (ки) – във:
брутен доход (в макр.);
вътрешен брутен доход (в макр.);
национален брутен доход (в макр.).
БРУТЕН ДЪЛГ (gross debt) (ки) – във:
брутен държавен дълг (в макр.).
БРУТЕН ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ (gross natonal debt) (в макр.) – сума от вътрешния държавен дълг (в макр.) и външния държавен дълг (в макр.) на дадена
страна.
БРУТЕН КРАЕН ПРОДУКТ* (gross final product) (в макр.) – краен продукт
(в макр.) с включени капиталови блага за възстановяване (в макр.). Сума от
паричния израз на нетния краен продукт (в макр.) и амортизацията (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Негови разновидности са брутният вътрешен продукт (в макр.) и брутният
национален продукт (в макр.).

БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross national product – GNP) (в макр.)
– една от формите на националния продукт (в макр.) в качеството му на разновидност на агрегатния частичен народностопански макроикономически продукт (в макр.) и един от измерителите на макроикономическата активност
(macroeconomic activity). Представлява сумата от паричните изражения на завършените крайни блага [намалена с вноса (в макр.)], произведени за единица
време (обикновено за една година) от икономически единици (в т.ч. и фирми)
(една, повече от една или всички), национално регистрирани към дадена страна (работещи на територията и извън територията на тази страна), когато в паричната им оценка е включена и амортизацията (в макр.). Той е сумата от (1)
потреблението (в макр.) (включва личното потребление на домакинствата и
потреблението на институциите с нестопанска цел, които не се финансират от
правителството), (2) брутните инвестиции (в макр.), (3) правителствените
покупки (в макр.), (4) нетния експорт (в макр.) и (5) салдото на външния продукт (в макр.). Представлява сумата от брутния вътрешен продукт (в макр.) и
салдото на външния продукт (в макр.) или още сумата от нетния национален
продукт (в макр.) и амортизацията (в макр.). Негови разновидности са отделният брутен национален (в макр.) и съвкупният брутен национален продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под брутен национален продукт (в
макр.) обикновено се подразбира съвкупният брутен национален продукт (в
макр.).
БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross national product) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
брутен национален продукт (в макр.);
граница на потенциалния брутен национален продукт (в макр.);
дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
номинален брутен национален продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
номинален потенциален брутен национален продукт (в макр.);
номинален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
номинално значение на брутния национален продукт (в макр.);
отделен брутен национален продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------паричен брутен национален продукт (в макр.) (същото като номинален
брутен национален продукт (в макр.));
потенциален брутен национален продукт (в макр.);
предлагане на съвкупния брутен национален продукт;
равновесен брутен национален продукт (в макр.);
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
реално значение на брутния национален продукт (в макр.);
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен национален продукт (в макр.);
ценови индекс на брутния национален продукт при постоянни тегла (в
макр.).
БРУТЕН ПРОДУКТ* (gross product – GP) (в макр.) (*) – кратък израз на операционална разновидност на агрегатния частичен народностопански макроикономически продукт (в макр.), в чиято парична оценка е включена амортизацията (в макр.) (инвестиционните блага за възстановяване); обобщаващо понятие за краен продукт (в макр.), в който са включени капиталовите блага за
възстановяване (в макр.). Равен е на сумата от паричния израз на нетния продукт (в макр.) и амортизацията (в макр.). Проявява се като брутен вътрешен
продут (в макр.), национален брутен вътрешен продукт (в макр.), брутен национален продукт (в макр.) и брутен цялостен продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният брутен продут (в макр.) и съвкупният брутен продут (в макр.). Ако е посочено друго, под брутен продукт (в макр.) обикновено
се подразбира съвкупният брутен продут (в макр.).
БРУТЕН ПРОДУКТ (gross product) (ки) – във:
безусловен ценови дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
безусловен ценови дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
брутен вътрешен продукт (в макр.);
брутен краен продукт (в макр.);
брутен национален продукт (в макр.);
брутен продукт (в макр.);
брутен цялостен продукт (в макр.);
граница на потенциалния брутен вътрешен продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------граница на потенциалния брутен национален продукт (в макр.);
дефлатор на брутния вътрешен продукт (в макр.);
дефлатор на брутния национален продукт (в макр.);
извъннационален брутен вътрешен продукт (в макр.);
кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на паричния пазар и относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар и при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
национален брутен външен продукт (в макр.);
национален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален брутен национален продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
номинален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален потенциален брутен национален продукт (в макр.);
номинален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
отделен брутен вътрешен продукт (в макр.);
отделен брутен национален продукт (в макр.);
отделен брутен продукт (в макр.);
паричен брутен вътрешен продукт (в макр.) (същото като номинален
брутен вътрешен продукт (в макр.));
паричен брутен национален продукт (в макр.) (същото като номинален
брутен национален продукт (в макр.));
потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
потенциален брутен национален продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права “номинален валутен курс – брутен вътрешен продукт при равновесие на продуктовия пазар” (в межд.);
права “трансакционно търсене на пари в реално изражение – брутен
вътрешен продукт” (в межд.);
предлагане на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
предлагане на съвкупния брутен национален продукт;
пространство на зависимостите между лихвения процент и брутния
вътрешен продукт (в макр.);
равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
равновесен брутен национален продукт (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
реално значение на брутия вътрешен продукт (в макр.);
реално значение на брутния национален продукт (в макр.);
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);
съвкупен брутен продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен национален продукт (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
ценови индекс на брутния вътрешен продукт при постоянни тегла (в
макр.);
ценови индекс на брутния национален продукт при постоянни тегла (в
макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към извоса (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към номиналния пазарен
лихвен процент (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чувствителност на брутния вътрешен продукт към паричното предлагане (в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към правителствените
разходи (в макр.).
БРУТЕН РАЗХОД ЗА КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ* (gross final consumption
expenditure) (в макр.) – разход за крайно потребление (в макр.) [направен от
потребителите на крайния продукт (в макр.)], в който е включена амортизацията (в макр.). Сума от нетния разход за крайно потребление (в макр.) и
амортизацията.
БРУТЕН ЦЯЛОСТЕН ПРОДУКТ* (gross entire product – GEP) (в макр.) (*) –
икономическо обединение (респ. икономическа дизюнкция) на брутния вътрешен продукт (в макр.) и брутния национален продукт (в макр.) и една от формите на проявление на цялостния продукт (в макр.). Представлява сумата от
паричните изражения на завършените крайни блага [намалена с вноса (в
макр.)], произведени за единица време (обикновено за една година) от всички
икономически единици (национални и чуждестранни) на територията на дадена
страна и от национално регистрираните икономически единици извън територията на тази страна, когато в паричната им оценка е включена и амортизацията (в макр.). Може да се определи като сума от брутния вътрешен продукт
(в макр.) [последният е равен на сумата от националния брутен вътрешен продукт (в макр.) и извъннационалния брутен вътрешен продукт (в макр.)] и
външния продукт (в макр.).
БРУТНА ДИАГРАМА НА КЕЙНС, ДЖ. (Keynesias gross diagram) (в макр.) –
икономическо понятие, с което се означава вид пълен модел на макроикономическото пазарно равновесие (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ (gross domestic investment) (ки) –
във:
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ (gross domestic purchasses) (в макр.) –
сума от паричните изражения на брутните капиталови блага, благата, които са
обект на правителствени покупки [вж. правителствени покупки на блага и услуги (в макр.)], и благата за лично потребление, т.е. сума от брутните инвестиции (в макр.), правителствените разходи (в макр.) и разходите за лично
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребление (в макр.). Представлява разлика между брутния вътрешен продукт (в макр.) [респ. брутния национален продукт (в макр.)] и нетния експорт
(в макр.). Може да се определи още като сума от нетните вътрешни покупки
(в макр.) и амортизацията (в макр.). Същото като брутна абсорбция (gross
absorption) (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ (gross domestic purchasses) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки;
брутни вътрешни покупки на вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.);
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (gross
domestic purchasses of the domestic product) (в макр.) – брутни вътрешни покупки (в макр.), участвуващи във формирането на брутния вътрешен продукт
(в макр.). Включват потребителските блага, брутните инвестиционни блага и
благата, които са обект на правителствени покупки (в макр.), всичките като
елементи на брутния вътрешен продукт. Те са брутен продукт (в макр.), произведен от националните вътрешни и извъннационалните вътрешни икономически единици (в т.ч. и фирми) на дадена страна и употребен от всички икономически единици на територията на страната.
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross
domestic purchasses of the domestic product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.);
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (gross domestic purchasses of the extranational domestic
product) (в макр.) (*) – брутен продукт (в макр.), произведен от извъннационалните вътрешни икономически единици (в т.ч. и фирми) и употребен от
всички икономически единици на територията на дадена страна. Представлява
разлика между брутните вътрешни покупки на вътрешния продукт (в макр.)
и брутните вътрешни покупки на националния вътрешен продукт (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross domestic purchasses of the extranational product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА НАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН
ПРОДУКТ* (gross domestic purchasses of the national domestic product) (в
макр.) (*) – брутен продукт (в макр.), произведен от националните вътрешни
икономически единици (в т.ч. и фирми) на дадена страна и употребен от всички
икономически единици на територията на страната. Представлява разлика
между брутните вътрешни покупки на вътрешен продукт (в макр.) и брутните вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ* (gross
domestic purchasses of the national-product) (в макр.) (*) – вътрешните покупки
като част от брутния национален продукт (в макр.) [брутната абсорбция в националната концепция (в макр.)]. Представляват сумата от покупките на потребителски блага, покупките на нетните инвестиционни блага и правителствените покупки като елементи на брутния национален продукт (в макр.). Те са
сумата от нетните вътрешни покупки на национален продукт (в макр.) и инвестиционните блага за възстановяване (в макр.).
БРУТНИ ВЪТРЕШНИ ПОКУПКИ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross
domestic purchasses of the national product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на национален продукт (в макр.).
БРУТНИ ИНВЕСТИЦИИ (gross investment) (в макр.) – сума от инвестициите за възстановяване (в макр.) и нетните инвестиции (в макр.); сума от брутните частни вътрешни инвестиции (в макр.) и нетните чуждестранни
инвестиции (net foreign investment) (в макр.). Представляват един от елементите на съвкупното търсене (в макр.) [вж. съвкупно обществено продуктово
търсене (в макр.)]. Вж. инвестиции (в макр.).
БРУТНИ ИНВЕСТИЦИИ (gross investment) (ки) – във:
брутни инвестиции (в макр.);
брутни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БРУТНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (gross investment in
human capital) (в микр.) – пълен ежегоден размер на направените инвестиции в
човешки капитал (в микр.) на индивида, включително и тези, които трябва да
възстановят изхабяването на човешкия капитал (в микр.).
БРУТНИ КАПИТАЛОВИ БЛАГА (gross capital goods) (в макр.) – сума от
капиталовите блага за възстановяване (в макр.) и капиталовите блага за
разширяване (в макр.).
БРУТНИ ПОКУПКИ (gross purchasses) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки (в макр.);
брутни вътрешни покупки на вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.);
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.).
БРУТНИ ПОКУПКИ НА ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross purchasses of the
domestic product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.).
БРУТНИ ПОКУПКИ НА ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross purchasses of the extranational domestic product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.).
БРУТНИ ПОКУПКИ НА НАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (gross
purchasses of the national domestic product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.).
БРУТНИ ПОКУПКИ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (gross purchasses of
the national-product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на национален вътрешен продукт (в макр.);
брутни вътрешни покупки на национален продукт (в макр.).
БРУТНИ ЧАСТНИ ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ (gross private domestic
investment) (в макр.) – по-пълното наименование на брутните инвестиции (в
макр.), използувани като вътрешен макроикономически индикатор; сума от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------амортизацията на капитала (в макр.) и нетните частни вътрешни инвестиции (net private domestic investment) (в макр.). Вж. инвестиции (в макр.).
БРУТНИ ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ (gross private investment) (ки) – във:
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.).
БРУТНО СПЕСТЯВАНЕ (gross saving) (в макр.) – сума от брутното частно
спестявание (в макр.) и нетния правителствен остатък (в макр.).
БРУТНО СПЕСТЯВАНЕ (gross saving) (ки) – във:
брутно спестяване (в макр.);
брутно частно спестяване (в макр.).
БРУТНО ЧАСТНО СПЕСТЯВАНЕ (gross private saving) (в макр.) – сума от
личното спестяване (в макр.), неразпределената корпоративна печалба
(undistributed corporate profits) (в макр.) и амортизацията на капитала (в
макр.).
БРУТО-БИЗНЕС СПЕСТЯВАНЕ (gross-business saving) (в макр.) – сума от
неразпределената корпоративна печалба (undistributed corporate profits) (в
макр.) и амортизацията на капитала (в макр.).
БРЮССЕЛАТОР (brush-sellator) (кд) – във:
икономически брюсселатор.
БУМ (boom) (в макр.) – същото като подем (в макр.).
БУФЕРЕН ЗАПАС (buffer reserve) (в межд.) – една от използуваните в международните стокови съглашения контрамерки срещу колебанията на цените
на продуктите на развиващите се страни (в межд.). Буферните запаси включват международни фондове, с които се купуват суровини, за да се спре падането на тяхната цена под предвидената граница, и запаси от суровини, които се
продават, за да се спре покачването на тяхната цена над предвидената граница.
БЪРЗА ИНФЛАЦИЯ (galloping inflation) (в макр.) – същото като галопираща
инфлация (в макр.).
БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОМЕХАНИЗЪМ* (highspeed economic servomechanism) – същото като бързодействаща следяща икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЪРЗОДЕЙСТВАЩА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
economic system) (ки) – във:
бързодействаща следяща икономическа система.

(high-speed

БЪРЗОДЕЙСТВАЩА СЛЕДЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (highspeed tracing economic system; high-speed economic servomechanism), бързодействащ икономически сервомеханизъм, – следяща икономическа система, в която процесът на прехода от началното към някакво зададено състояние
на системата се осъществява за минимално възможно време при наличните ограничения в нейното поведение и управление. Основните ограничения, от които зависи минималната продължителност на преходния икономически процес в
такава система, се определят от нейната производителност и натоварване. При
създаването на бързодействуваща следяща икономическа система обикновено
трябва да бъдат решени няколко задачи: първо, да се определи типът на смущаващите (отклоняващите) въздействия (като детерминирани, случайни, скокообразни, плавнопроменящи се и т.н.) и техните характеристики (като разпределение на икономическите вероятности, минималните и максималните им
значения и техните скорости и ускорения) (вж. нарушаващи въздействия върху
икономическата система); второ, определяне на оптималните по бързодействие икономически процеси (high-speed economic processes) в системата,
както и съответствуващите им управляващи икономически въздействия и фазови икономически траектории; трето, синтезиране на управляващата икономическа подсистема (управляващото звено). По-специално характеристиките на отклоняващите въздействия се определят от условията на функциониране
на следящата икономическа система. Идентифицирането на множеството от
оптимални икономически процеси изисква да се решат вариационните икономически задачи (variational economic problems) за намиране на минимума на
целевия икономически функционал, който е минималното време на преходния
икономически процес. При наличието на ограничение в оптимизационната задача се прилага принципът на максимума на Л. С. Понтрягин.
В случаите, когато производителната подсистема на следящата система
може да бъде в приемлива степен апроксимирана в линеен модел, тогава оптималният процес на определяне и формиране на крайните отклонения и скорости в системата се състои от определен брой интервали, в течение на които
управляващото икономическо въздействие се намира на пределното равнище
на ограниченията. При икономически системи, които са предимно нелинейни
(вж. нелинейна икономическа система), в отделните интервали на икономичес194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия процес пределните равнища на ограниченията могат и да не бъдат достигани. На практика при синтезирането на управляващата икономическа
подсистема (managing ecomomic subsystem synthesis) на бързодействуващата
следяща система не е необходимо винаги да се възпроизвежда оптималният
икономически процес. Осигуряването на оптимално бързодействие се налага в
случаите на значителни отклонения във функционирането на системата, които
трябва да бъдат отстранени при възможно най-голяма скорост.
Затова пък при достатъчно малки отклонения икономическото
бързодействие* (economic high-speed) е по-малко съществено. Тогава е поважно да се осигури необходимата точност и устойчивост на икономическата
система. Ето защо в този случай управляващата икономическа подсистема се
състои от две части. Първата от тях осигурява приближаване на преходния
икономически процес към оптималното му равнище при наличието на големи
отклонения, а втората осигурява необходимата точност, качество и
устойчивост на икономическия процес в онази област на отклоненията, при
която бързодействието не е от съществено значение (вж. точност на
икономическата
система).
Когато
отклоняващите
(нарушаващите)
въздействия върху системата са детерминирани, оптималното управляващо
икономическо въздействие* (optimal manading economic impact /action/) може
да се определи (изведе) въз основа на информацията за началните отклонения
на фазовите координати (координатите на поведението на икономическата
система), а при случайни отклонения то се определя въз основа на текущите
отклонения в икономическия процес. Управляващото икономическо
въздействие се формулира или като функция на времето или като отклонение
на действителната фазова траектория на икономическата система от
оптималната.
БЪРЗОДЕЙСТВИЕ (speed) (кд) – във:
бързодействие на икономическата система;
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
икономическа задача на оптималното бързодействие;
икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното
програмиране (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо бързодействие (същото като бързодействие на икономическата система);
линейна икономическа задача на оптималното бързодействие (вж.
икономическа задача на оптималното бързодействие);
оптимално икономическо бързодействие (вж. икономическа задача на
оптималното бързодействие);
оптимално по бързодействие икономическо управление (вж. оптимално икономическо управление);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
БЪРЗОДЕЙСТВИЕ В ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (speed in the
dynamic programming) (ки) – във:
икономическа задача на оптималното бързодействие в динамичното
програмиране (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
БЪРЗОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic
system quick-operation), икономическо бързодействие, – продължителност tT
на фазовия икономически преход. Скорост на реакцията на икономическата
система на отклоняващите въздействия върху режима на нейната работа (вж.
отклоняващо въздействие върху икономическата система). За система с единична обратна икономическа връзка бързодействието може да се определи,
ако е известна честотата на обратната икономическа връзка (frquency of
the economic feed-back) θ, която е определяема при условието |W(iθ)| =1, където
W(iθ) е амплитудно-честотната характеристика на разтворената част от икономическата система. Тогава величината tT се намира в интервала π/θ < tT < 4π/θ.
При системи със слабоколебателен фазов икономически преход tT ≈ π/θ. Бързодействието на икономическата система може да бъде увеличено (т.е. продължителността на фазовия икономически преход да бъде намалена) чрез въвеждане в системата на допълнителни подсистеми, които да изпълняват ролята на
коефициент на усилване или на коригиращо икономическо устройство. Изискванията за увеличаване на бързодействието и за засилване на устойчивостта
на икономическата система обаче са взаимнопротиворечиви, тъй като въвеж196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дането на определени минимални ограничения за устойчивостта на системата
ограничава нейното бързодействие.

БЪРЗОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (speed in maximum principle) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
БЪРНЗ, А. (A. Burns) (кд) – във:
Бърнз, Артър Ф.;
теория на Бърнз, А., и Митчел, У., за фазите на бизнес цикъла (в макр.).
БЪРНЗ, АРТЪР Ф. (Burns, Arthur F.) (1904–1992) – виден изследовател в областта на икономическите цикли. Роден е в Австрия. Когато е на десет години
семейството му емигрира в САЩ. Следва в Колумбийския университет в Ню
Йорк, където през 1925 г. получава бакалавърска и магистърска степени, а през
1934 г. – докторска степен. Дисертацията му е на тема “Тенденциите в производството на Съединените щати от 1870 г.” (Burns, A. F. Production Trends in
the United States Since 1870. Princeton University Press, 1934). От 1930 г. работи
като асистент-изследовател в Националната служба за икономически изследвания на САЩ. От 1944 до 1961 г. е професор по икономика в Колумбийския университет. От 1957 г. е президент на Националната служба за икономически изследвания, а през 1959 г. е президент на Американската икономическа
асоциация. През 50-те години на XX-ия век е за три години председател на съвета от икономически съветници на президента на САЩ Д. Айзенхауер, а в
края на 60-те години за една година е личен съветник на президента Р. Никсън.
От 1970 до 1978 г. е председател на Борда на управителите на Федералната резервна система на САЩ, през което време има принос в борбата срещу инфлацията и безработицата. По-късно до края на живота си е американски посланик
в Германия.
А. Бърнз написва брошури на Националната служба за икономически изследвания на САЩ, например като “Икономическите изследвания и кейнсианското мислене на нашето време” (Burns, A. F. Economic Research and the
Keynesian Thinking of Our Times. 1946) и “Нестабилността на потребителските
разходи” (Burns, A. F. The instability of Consumer Spending. 1952). В тези брошури, както и в сборника от негови статии “Граници на икономическото познание” (Burns, A. F. Frontiers of Economic Knowledge. Princeton University
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Press, 1954), А. Бърнз подлага на критика кейнсианската икономическа система. Той смята, че изводите на кейнсианците не са проверени в практиката и не
могат да бъдат окончателни. Основно произведение на А. Бърнз, написано
съвместно с Уесли Митчел, е “Измерване на деловите цикли” (Burns, A. F.
Measuring Business Cycles. National Bureau of Economic Research, 1946), с което
се изявява като от най-големия капацитет в тази област (вж. теория на А.
Бърнз, и У. Митчел, за фазите на бизнес цикъла (в макр.)). Неговите постановки, вкл. и за фазите на бизнес циклите, служат средство за задълбочен анализ на икономическите цикли, които са основното проявление на нестабилността на съвременната икономика. А. Бърнз не създава специална теория за
икономическите цикли, тъй като той анализира спецификата и неповторимостта на всеки един от тях. През 1969 г. публикува есето “Деловият цикъл в променящият се свят” (Burns, A. F. The Business Cycle in a Changing World.
Clumbia University Press, 1969), в което доразвива своите схващания за природата и измерването на икономическите цикли.

БЮДЖЕТ (budget employment) (кд) – във:
балансиран бюджет (в макр.) (в макр.);
бюджет на пълната заетост (в макр.);
държавен бюджет (в макр.);
капиталов бюджет (в макр.);
неутрален бюджет (в макр.);
прозрачност на бюджета (в макр.);
пълен бюджет (в макр.);
структурен бюджет (в макр.);
текущ бюджет (в макр.);
цикличен бюджет (в макр.).
БЮДЖЕТ НА ПЪЛНАТА ЗАЕТОСТ (full employment budget) (в макр.) (в
САЩ) – основава се върху концепцията за бюджетния суфицит на пълната
заетост (full employment surplus budget concept) (в макр.) и е приет в практиката на САЩ за бюджетната 1972 г. Основава се върху хипотезата, че в страната
е постигната пълна заетост (в макр.), която отговаря на наличието на 4 % естествена безработица (в макр.). Бюджетните приходи се изчисляват при съществуващите или предвидените за съответната година данъчни норми в процент от брутния национален продукт (в макр.), който би се постигнал в условията на пълна заетост.
198

376

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТЕН БАЛАНС (budget balance) (в макр.) – равенство между пълните
приходи и пълните разходи на държавния бюджет (в макр.). Балансираният
бюджет (в макр.) (бюджетът, при който има бюджетен баланс) може да бъде
(1) както равновесен бюджет (в макр.) [при него едновременно няма бюджетен дефицит (в макр.) и няма бюджетен суфицит (в макр.)], (2) така и неравновесен бюджет (в макр.) [при него или има бюджетен дефицит, или има бюджетен суфицит].
БЮДЖЕТЕН БАЛАНС (budget balance) (ки) – във:
бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху вътрешния бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху пълния бюджетен банас (в макр.);
подход на претегления бюджетен баланс (в макр.).
БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ (budget deficit) (в макр.), бюджетен недостиг (в
макр.), – положителна разлика между правителствените разходи (в макр.) и
данъците (в макр.) (респ. отрицателна разлика между данъците и правителствените разходи) в държавния бюджет (в макр.). Представлява форма на бюджетно неравновесие (в макр.), при което присъщите (собствените) бюджетни
разходи превишават присъщите (собствените) бюджетни приходи. Той е един
от важните индикатори за състоянието на макроикономическата активност (в
макр.).
БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ (budget deficit) (ки) – във:
абсолютен бюджетен дефицит (в макр.);
активен бюджетен дефицит (в макр.);
алгебричен бюджетен дефицит (в макр.);
бюджен (в макр.);
експанзионистичен бюджетен дефицит (в макр.);
експанзионистичен ефект на бюджетният дефицит върху агрегатното
продуктово търсене (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху вътрешния бюджетен баланс (в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху държавния дълг
(в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху нетните активи
(в макр.);
концепция за бюджетния дефицит, основаваща се върху пълния бюджетен банас (в макр.);
модели на бюджетния дефицит (в макр.);
монетизация на бюджетния дефицит (в макр.);
пасивен бюджетен дефицит (в макр.);
политика на бюджетния дефицит (в макр.);
политика на бюджетния дефицит без разходи (в макр.) (същото като
едностранна данъчна политика (в макр.));
пълен бюджетен дефицит (в макр.);
реален бюджетен дефицит (в макр.);
рестриктивен бюджетен дефицит (в макр.);
рестриктивен ефект на бюджетният дефицит върху агрегатното продуктово търсене (в макр.);
структурен бюджетен дефицит (в макр.);
текущ бюджетен дефицит (в макр.);
цикличен бюджетен дефицит (в макр.).
БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ БЕЗ РАЗХОДИ (budget deficit without spending)
(ки) – във:
политика на бюджетния дефицит без разходи (в макр.) (същото като
едностранна данъчна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТЕН ИЗЛИШЪК (budget surplus) (в макр.) – същото като бюджетен
суфицит (в макр.).
БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР (budget multiplier) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор (в макр.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включен износ (в макр.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени инвестиции (в макр.)
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени правителствени разходи (в макр.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включено автономно потребление (в макр.);
равновесен бюджетен мултипликатор (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС (budget autonomous product demand
multiplier with export) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включен износ (в макр.).
БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (budget autonomous product
demand multiplier with investment) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени инвестиции (в макр.).
БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ (budget
autonomous product demand multiplier with government expenditure) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени правителствени разходи (в макр.).
БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (budget
autonomous product demand multiplier with autonomous cosumption) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включено автономно потребление (в макр.).
БЮДЖЕТЕН НЕДОСТИГ (budget deficit) (в макр.) – същото като бюджетен
дефицит (в макр.).
БЮДЖЕТЕН НЕУТРАЛИТЕТ (fiscal neutrality) (в макр.) – идея, според която системата на данъчното облагане (в макр.) не трябва да причинява изкривявания в поведението на икономическите агенти (респ. на икономическите единици), смятани за неефикасни.
БЮДЖЕТЕН ПРИХОД (budget revenue) (ки) – във:
ефективен бюджетен приход (в макр.);
същински бюджетен приход (в макр.) (същото като ефективен бюджетен
приход (в макр.)).
БЮДЖЕТЕН РАЗХОД (budget expenditure) (ки) – във:
ефективен бюджетен разход (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същински бюджетен разход (в макр.) (същото като ефективен бюджетен
разход (в макр.)).
БЮДЖЕТЕН СУФИЦИТ (budget sufficit) (в макр.), бюджетен излишък (в
макр.), – положителна разлика между данъците (в макр.) и правителствените разходи (в макр.) (респ. отрицателна разлика между правителствените разходи и данъците) в държавния бюджет (в макр.). Представлява форма на бюджетно неравновесие, при което присъщите (собствените) бюджетни приходи
превишават присъщите (собствените) бюджетни разходи. Той е един от важните индикатори за състоянието на макроикономическата активност (в
макр.).
БЮДЖЕТЕН СУФИЦИТ (budget sufficit) (ки) – във:
абсолютен бюджетен суфицит (в макр.);
алгебричен бюджетен суфицит (в макр.);
бюджетен суфицит (в макр.);
концепция за бюджетния суфицит на пълната заетост (в макр.) (вж.
бюджет на пълната заетост (в макр.));
политика на бюджетния суфицит (в макр.).
БЮДЖЕТЕН СУФИЦИТ НА ПЪЛНАТА ЗАЕТОСТ (full employment surplus budget) (ки) – във:
концепция за бюджетния суфицит на пълната заетост (в макр.) (вж.
бюджет на пълната заетост (в макр.)).
БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ (fiscal expansion) (в макр.) (съкратено от политика на бюджетна експанзия) – същото като експанзионистична бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ (fiscal expansion) (ки) – във:
бездефицитна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като бездефицитно
финансиране (в макр.));
бюджетна експанзия (в макр.) (същото като експанзионистична бюджетна политика (в макр.));
двустранна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като експанзионистична двустранна бюджетна политика (в макр.));
дефицитна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като дефицитно финансиране (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едностранна бюджетна експанзия (в макр.) (същото като експанзионистична едностранна бюджетна политика (в макр.));
комбинирана бюджетна експанзия (същото като експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНА КОНЦЕПЦИЯ (budget conception) (ки) – във:
имуществена бюджетна концепция (в макр.).
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ (budget line) (в микр.) (по подразбиране – бюджетна
линия на индивидуалния потребител), линия на възможното потребление,
линия на алтернативното потребление, разходна линия на потребителя, –
определена от дохода на индивидуалния потребител граница на областта на
неговите допустими потребителски решения, която (област) е затворено и ограничено (т.е. компактно) изпъкнало подмножество от двумерното пространство на потребителните икономически блага (в т.ч. и на пространството на
потребителните икономически продукти). Представлява права линия с постоянен отрицателен наклон към координатните оси, равен на съотношението
между цените на две купувани от потребителя при постоянен доход икономически блага (в т.ч. и икономически продукти), взето с отрицателен знак.
Крайните точки на бюджетната линия показват случаите, при които потребителят изразходва целият си доход за закупуването само на единия от двата вида блага (продукти). Представлява графичен израз на бюджетното уравнение.
Бюджетната линия е наименование, под което е известна в литературата
правата на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие. Наименованието “бюджетна линия” предполага специална интерпретация,
която се прави тук. То се свързва предимно с оптималния потребителски икономически избор на индивида потребител, който (избор) зависи не само от системата и реда на неговите полезностни предпочитания (не само от природата
на неговата функция на общата полезност на потребшителните икономически блага [индивидуална], но и от паричния доход I, с който той разполага, както и от пазарните цени P, по които купува потребителните икономически блага
(в т.ч. и продукти), приели формата на стоки. При такива условия оптималният
потребителски избор се решава с т.нар. неокласическа задача на потреблението. При нея индивидуалното (личното) потребление се определя в зависимост едновременно от даденото отношение на полезностно предпочитание на
индивида и наличното негово бюджетно ограничение, което от своя страна
приема формата (1) на бюджетно равенство (респ. на бюджетно уравнение)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или (2) на бюджетно неравенство. Според последното паричните разходи на
индивида за потребителски блага (продукти) не могат да надвишават неговия
паричен доход I:
n

∑ Pj qc j ≤ I ,
j =1

или във векторна форма Pqc ≤ I, където qc = qc(I) е вектор-стълбът на потребителския избор на индивида потребител (икономическа точка в пространството на потребителните икономичеки блага, в т.ч. и в пространството на
потребителните икономичеки продукти), съставен от елементите qcj, j = 1, 2,
..., n, qcj – количеството на j-тия вид потребително благо (продукт), избрано от
индивида за потребленшие; P – вектор-редът на цените на потребяванте блага
(продукти), съставен от екзогенно зададените техни пазарни цени Pj, j = 1, 2,
..., n; n – броят на видовете потребителни блага (продукти).

Същност на бюджетната линия на индивидуалния потребител
За индивидуалния потребител областта на допустимите решения е затворено и ограничено изпъкнало подмножество от пространството на потребителните икономичекски блага (фиг. 1). Неговата граница, която при n = 2 се
дефинира от бюджетното равенство Pqc = I, е правата бюджетна линия на индивидуалния потребител BL(I). Тя съответствува на потребителския избор при
максимално, в случая пълно, използуване на постоянния паричен доход I за
придобиване (купуване) на два вида потребителни блага (продукти). По отношение на дохода всички точки на бюджетната линия са взаимно безразлични,
т.е. съответствуват на различни комбинации qc, но при един и същ паричен
доход I, така че тя е линия на равния разход на индивидуалния потребител.
Или още: бюджетната линия BL(I) е множество (геометрично място от точки),
всяка една от които показва отделна комбинация от количества на двата вида
блага (продукти), които потребителят може да закупи при пълно изразходване
на своя доход. Затова бюджетната линия се нарича още линия на възможното
потребление или линия на алтернативното потребление. Нейният наклон към
координатните оси е постоянен и изразява съотношението между цените на
двата вида потребявани блага (продукти), взето с отрицателен знак. При n = 3
(при тримерно пространство на потребителните икономически блага) бюджетното равенство приема формата на равнина на бюджетна равнина (при три
вида блага), а в случая на многомерно пространство на тези блага (при n > 3) –
формата на бюджетна хиперравнина (при повече от три вида блага).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qc2

qc′2
BL(I)

0

qc1′ qc1
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 1. Бюджетна линия на индивидуалния
потребител

Уравнение на бюджетната линия на индивидуалния потребител и разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага
Уравнението на бюджетната линия на индивидуалния потребител BL(I)
(при n = 2) e

P1qc1 + P2qc2 = I,
където qc1 и qc2 са съответно обемите на двата вида (1 и 2) потребителни икономически блага (продукти), а P1 и P2 са техните цени. То може да бъде преобразувано във вида

qc2 =

I
p
− 1 qc1.
P2 P2

Пресечната точка на бюджетната линия с абсцисната ос (в случая – едната
крайна точка на бюджетната линия) qc1′ (дължината на отсечката Oqc1′ изразява количеството qc1′ = I/P1 на благото (продукта) от вида 1, което потребителят
може да закупи, ако за това изразходва целия си доход, без да закупи никакво
количество благо (продукт) от вида 2 (тогава потреблението на благото от вида
2 е нулево). От своя страна пресечната точка на бюджетната линия с ординатната ос (в случая – другата крайна точка на бюджетната линия) qc′2 (дължина-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на отсечката Oqc′2 ) изразява количеството qc′2 = I/P2 на благото (продукта)
от вида 2, което потребителят може да закупи, ако за това изразходва целия си
доход, без да закупи никакво количество благо (продукт) от вида 1 (тогава
потреблението на благото от вида 1 е нулево).
Отрицателната величина -P1/P2 измерва наклона на бюджетната линия
към абсцисната ос. Тя показва, че бюджетната линия е отрицателно наклонена.
Това е така, защото при фиксиран доход I покупката на единия вид потребявано благо (продукт) може да се увеличи само тогава, когато се намали покупката на другия вид потребявано благо (продукт). Тази двустранна промяна описва движение на точка по бюджетната линия и е такава, че общият размер на
разхода (равен на дохода) остава постоянна величина, т.е. разходът има нулев
прираст (нулев пълен диференциал). Ето защо движението на точка по бюджетната линия се описва от уравнението
dI = dqc1P1 + dqc2P2 = 0,
където при замяна на втория вид потребявано благо (продукт) с първия dqc1 >
0 и dqc2 < 0. Изразът dqc1P1 показва нарастването на паричния разход на потребителя поради увеличаване на покупката на първия вид потребявано благо
(продукт) с dqc1 специфични единици, а изразът dqc2P2 показва намаляването
на паричния разход на потребителя поради намаляване на покупката на втория
вид потребявано благо (продукт) с dqc2 специфични единици. Посочената зависимост се определя като разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага* (cost-equivalent substitution of the economic goods) [негова развовидност е разходно-еквивалентно заместване на икономическите продукти* (cost-equivalent substitution of the economic products)].
От горното уравнение следва, че

MRGS(I)c12 = −

P1 dqc2
=
,
P2 dqc1

където MRGS(I)c е пределната норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално] [нейна разновидност е пределната норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите продукти [индивидуално] MRPS(I)c]. Тя е равна на мярката на наклона на бюджетната линия (на разходната линия) към абсцисната ос и показва с колко
специфични единици трябва да се намали покупката на благото (продукта) от
вида 2 (маркиран по ординатната ос), щото потребителят да може да увеличи с
една специфична единица покупката на благото (продукта) от вида 1 (марки-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ран по абсцисната ос), без с това да промени величината на общия разход за
закупуването на двата вида потребителни блага (продукти). Тъй като определена бюджетна линия е построена при зададени постоянни цени на благата (на
продуктите) и, следователно, съотношението помежду им е постоянна величина, то пределната норма на разходно-еквивалентното заместване на потребителните блага (продукти) по дадената бюджетна линия също е постоянна
(нейният наклон е постоянен).

Преместване на бюджетната линия в пространството на потребителните икономически блага
Преместване на бюджетната линия поради промяна на дохода на индивидуалния потребител при постоянни цени на благата
Промяната в дохода на потребителя I предизвиква при постоянни други
условия (вкл. и при постоянни цени на двата вида блага) постъпателно преместване на бюджетната линия в пространството на потребителните икономически блага. По-специално, нарастването на дохода обуславя нарастващо постъпателно преместване на бюджетната линия надясно и нагоре, както това е показано на фиг. 2. Нека доходът на потребителя да приема последователно нарастващите значения I1 < I2 < I3. На тях съответствуват бюджетните линии
BL(I)1, BL(I)2, и BL(I)3,. Те са построени, като са прокарани прави между техните крайни фиксиращи точки, които се определят в съответствие с променящия се доход.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qc2
qc′23
BL(I)3

qc′22
BL(I)2

qc′21
BL(I)1
0

′ qc1
′
′
qc11
qc12
qc13
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 2. Постъпателно преместване на бюджетната линия поради промяна на дохода на индивидуалния потребител при постоянни цени на благата

′ = I1/P1,
Фиксиращите точки по абсцисната ос са определени чрез изразите qc11
′ = I2/P1 и qc13
′ = I3/P1. От своя страна фиксиращите точки по абсцисната ос
qc12
са определени чрез изразите qc′21 = I1/P2, qc′22 = I2/P2 и qc′23 = I3/P2. Затова пък
спадането на дохода на потребителя (също при постоянни други условия)
обуславя спадащо постъпателно преместване на бюджетната линия наляво и
надолу.

Преместване на бюджетната линия поради промяна на цените на
благата при постоянен доход на индивидуалния потребител
По-долу се посочват няколко случая (варианта) на преместване на бюджетната линия под въздействието на промени в цените на потребяваните блага (продукти) при положение, че доходът на индивидуалният потребител остава постоянен.

208

386

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на продукта 2
(специфични единици)
qc2

qc′2

BL(I)3 BL(I)2 BL(I)1
0

′
′
′ qc1
qc13
qc12
qc11
Количество на продукта 1
(специфични единици)

Фиг. 3. Преместване на бюджетната линия (увеличаване на нейния наклон) поради нарастване на цената на благото от вида 1 при постоянен доход на
индивидуалния потребител и постоянна цена на
благато от вида 2

При първия случай предполагаме, че нараства само цената на потребяваното благо (продукт) от вида 1, като цената на потребяваното благо (продукт)
от вида 2 остава постоянна. Този случай е показан на фиг. 3. Тогава бюджетната линия увеличава своя наклон, като долният й край се премества наляво в
посока към координатното начало, което е израз на намалението на обема на
общата покупка на благото (продукта) от вида 1 поради нарастване на неговата
цена. На множеството от последователно нарастващи цени на потребяваното
благо (продукт) от вида 1 P11 < P12 < P13 отговаря множество от преместващи
се бюджетни линии BL(I)1, BL(I)2, и BL(I)3. Фиксиращата точка върху ординатната ос qc′2 остава постоянна, тъй като цената на потребяваното благо
(продукт) от вида 2 е постоянна. Значенията на фиксиращите точки върху абс′ = I/P11, qc12
′ = I/P12 и qc13
′ = I/P3, къдецисната ос се определят от изразите qc11
то I е величината на постоянния доход на потребителя.
При втория случай се предполага, че нараства само цената на потребяваното благо (продукт) от вида 2, като цената на потребяваното благо (продукт)
от вида 1 остава постоянна. Тогава постоянна остава фиксиращата точка върху
абсцисната ос, а бюджетната линия увеличава своя наклон към ординатната ос.
209

387

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от БЕЙЕС, Т. (КД)
до БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------При третия случай се предполага, че едновременно и с еднаква пропорция нарастват цените и на двата вида потребявани блага (продукти). Това предизвиква постъпателно снижаващо преместване на бюджетната линия наляво
и надолу в пространството на потребителните блага (продукти). Това е равностойно на положението, когато при постоянни цени на двата вида блага (продукти), доходът на индивидуалния потребител спадне в същата пропорция.
Крайните резултати върху бюджетната линия от въздействието на тези две
различни причини са неразличими.
При четвъртия случай се предполага, че едновременно и с еднаква пропорция спадат цените и на двата вида потребявани блага (продукти). Това предизвиква постъпателно нарастващо преместване на бюджетната линия надясно
и нагоре в пространството на благата (на продуктите). Това е равностойно на
положението, когато при постоянни цени на двата вида блага (продукти), доходът на потребителя се увеличи в същата пропорция. Крайните резултати
върху бюджетната линия от въздействието на тези две различни причини отново са неразличими.
Преместване на бюджетната линия поради едновременна промяна на
цените на благата и на дохода на индивидуалния потребителя
Тук се посочват само два случая на преместване на бюджетната линия под
въздействието на едновременната промяна на цените на благата (на продуктите) и на дохода на индивиуалния потребител.
При първия случай се предполага, че едновременно нарастват цените на
двата вида потребявани блага (продукти) и нараства доходът на инвидиуалния
потребител, като всички тези изменения стават в еднаква пропорция. Тогава
едновременното нарастване на цените на двата вида блага (продукти) ще предизвика постъпателно спадащо преместване на бюджетната линия наляво и
надолу до определена позиция, но нарастването на дохода на потребителя ще
предизвика обратното постъпателно преместване на бюджетната линия надясно и нагоре отново до изходната позиция. Следователно, крайният резултат е,
че бюджетната линия остава непроменена.
При втория случай се предполага, че едновременно спадат цените на
двата вида блага (продукти) и спада доходът на индивидуалния потребител,
като всички тези изменения стават в еднаква пропорция. Тогава едновременното спадане на цените на двата вида потребявани продукти ще предизвика
постъпателно нарастващо преместване на бюджетната линия надясно и нагоре
до определена позиция, но спадането на дохода на потребителя ще предизвика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обратното постъпателно преместване на бюджетната линия наляво и надолу
отново до изходната позиция. Следователно крайният резултат е, че бюджетната линия също остава непроменена.

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ (budget line) (ки) – във:
бюджетна линия (в микр.);
бюджетна линия на индивида (в микр.);
двупериодна макроикономическа бюджетна линия (в макр.);
интертемпорална бюджетна линия (в микр.);
макроикономическа бюджетна линия (в макр.);
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия (в микр.);
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Слуцки, Е. (в
микр.);
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Хикс, Дж. (в
микр.);
семейна бюджетна линия (в микр.).
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ НА ИНДИВИДА (individual budget line) (в микр.) –
линия (с отрицателен наклон) (геометрично място от точки) на равния разход
на индивида при закупуване от него на блага и осигуряване на свободно време.
Нейният наклон се определя от съотношението между ставката на номиналната работна заплата [цената на трудовия фактор (в микр.)] [която изразява и
стойността на единица от свободното време (в микр.)] и средната цена на благата [т.е. е отрицателното значение на реалната работна заплата (в микр.)].
Бюджетната линия на потребителя може да се разглежда като частен случай
на бюджетната линия на индивида.
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ НА СЛУЦКИ, Е. (Slutsky budget line) (ки) – във:
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Слуцки, Е. (в
микр.).
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ НА ХИКС, ДЖ. (Hicks budget line) (ки) – във:
потребителна доходно-компенсирана бюджетна линия на Хикс, Дж. (в
микр.).
БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (fiscal policy) (в макр.), макроикономическа
бюджетна политика (в макр.), – макроикономическа политика (в макр.), която се провежда в областта на държавния бюджет (в макр.) и се свежда до из211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бор и осъществяване с определена интензивност и мащаби на бюджетни мерки, насочени към постигането на нейните крайни цели [вж. крайни цели на бюджетната политика (в макр.)], които са идентични с крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) изобщо; една от формите на макроикономическата политика (в макр.). Реализирането на тези крайни цели по същество означава да се провежда антикризисна политика, антициклична политика (в макр.) и антиинфлационна политика (в макр.) [като цяло – на стабилизационна политика (в макр.)], т.е. с помощта на бюджетни мерки и лостове
да се смекчават разностранните проявления на бизнес цикъла (в макр.) [респ.
на икономическия цикъл (в макр.)] и на другите проявления на икономическата нестабилност (в макр.). Нейни типове са (1) антинеуталната бюджетна
политика (в макр.), в т.ч. експанзионистичната бюджетна политика (в макр.)
[същото като бюджетна експанзия (в макр.)] и рестриктивната бюджетна
политика (в макр.) [същото като бюджетна рестрикция (в макр.)], и (2) неутралната бюджетна политика (в макр.). Разновидности на бюджетната политика са политиката на правителствените разходи (в макр.), данъчната политика (в макр.), политиката на бюджетния дефицит (в макр.), както и
едностранната бюджетна политика (в макр.) и комбинираната бюджетна
политика (в макр.).

БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (fiscal policy) (ки) – във:
автоматична бюджетна политика (в макр.);
активна бюджетна политика (в макр.) (същото като дискреционна бюджетна политика (в макр.));
алотропна бюджетна политика (в макр.);
алотропноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
алотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
алотропност на бюджетната политика (в макр.);
алотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
алотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
анизотропна бюджетна политика (в макр.);
анизотропноразнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
анизотропност на бюджетната политика (в макр.);
анизотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
анизотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антидефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
антиинфлационна бюджетна политика (в макр.);
антинеуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
антинеуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
антинеуталноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика
(в межд.);
антинеуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
антинеуталноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
антинеуталноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като антинеуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
антинеуталноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
антинеуталноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика
(същото като антинеуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.));
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
антинеуталноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
антинеуталноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
антинеутрална бюджетна политика (в макр.);
антинеутрална бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеутрална бюджетно-парична политика (в макр.);
антинеутрална бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
антинеутрална едностранна бюджетна политика (в макр.);
антинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
антинеутралност на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеутралност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
антинеутралност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
антисуфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
бюджетна политика (в макр.);
бюджетна политика на дефицитни разходи (в макр.);
бюджетна политика на преразпределение на доходите (в макр.);
бюджетно- валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.));
бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
бюджетно-парична политика (в макр.) (същото като бюджетно-паричнокомбиниране (в макр.));
бюджетно-парична политика (в макр.);
бюджетно-парична политика (в макр.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
въздействие на бюджетната и паричната политика върху валутния пазар в отворена икономика на равнище “валутен пазар” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху валутния пазар в отворена икономика на равнище “валутнокурсова политика” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху валутния пазар в отворена икономика на равнище “платежен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху валутния пазар в отворена икономика на равнище “портфейлен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху капиталовия
пазар в отворена икономика на равнище “валутнокурсова политика” (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въздействие на бюджетната и паричната политика върху капиталовия
пазар в отворена икономика на равнище “портфейлен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху капиталовия
пазар в отворена икономика на равнище “платежен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху паричния пазар в отворена икономика на равнище “валутен пазар” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху паричния пазар в отворена икономика на равнище “валутнокурсова политика” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху паричния пазар в отворена икономика на равнище “международна търговия” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху паричния пазар в отворена икономика на равнище “портфейлен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху паричния пазар в отворена икономика на равнище “платежен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху продуктовия
пазар в отворена икономика на равнище “валутен пазар” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху продуктовия
пазар в отворена икономика на равнище “валутнокурсова политика” (в
межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху продуктовия
пазар в отворена икономика на равнище “международна търговия” (в
межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху продуктовия
пазар в отворена икономика на равнище “портфейлен баланс (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху продуктовия
пазар в отворена икономика на равнище “платежен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху трудовия пазар в отворена икономика на равнище “валутен пазар” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху трудовия пазар в отворена икономика на равнище “валутнокурсова политика” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху трудовия пазар в отворена икономика на равнище “международна търговия” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху трудовия пазар в отворена икономика на равнище “портфейлен баланс” (в межд.);
въздействие на бюджетната и паричната политика върху трудовия пазар в отворена икономика на равнище “платежен баланс” (в межд.);
данъчноедностранна бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двустранна бюджетна политика (в макр.);
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
дефлационна бюджетна политика (в макр.) (същото като антиинфлационна бюджетна политика (в макр.));
динамична неориентираност на бюджетната политика (в макр.);
динамична неориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
динамична неориентираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
динамична ориентираност на бюджетната политика (в макр.);
динамична ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
динамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
дискреционна бюджетна политика (в макр.);
единичност на бюджетната политика (в макр.);
единичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
единичност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднопосочна бюджетна политика;
еднопосочна едностранна бюджетна политика (в макр.);
еднопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднородна бюджетна политика (в макр.) (същото като монотонна бюджетна политика (в макр.));
едностранна бюджетна политика (в макр.);
едностранност на бюджетната политика (в макр.) (същото като единичност на бюджетната политика (в макр.));
едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)
(същото като единичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.));
едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото
като единичност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
еднотипна бюджетна политика (в макр.);
еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
еднотипна едностранност на бюджетната политика (в макр.);
еднотипна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
еднотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото
като еднотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
експанзивна бюджетна политика (в макр.) (същото като експанзионистична бюджетна политика (в макр.));
експанзионистична бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистична бюджетно-парична политика (в макр.);
експанзионистична бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
експанзионистична двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична едностранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичнодинамична ориентираност на бюджетната политика
(в макр.);
експанзионистичнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
експанзионистичнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната
политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
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експанзионистичноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноеднотипна едностранна бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичномоментна ориентираност на бюджетната политика
(в макр.);
експанзионистичномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
експанзионистичномоментна ориентираност на бюджетно-паричната
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана еднотипна бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетно-парична
политика (в макр.));
експанзионистичноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.) (същото като експанзионистичноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.));
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна
политика (в макр.);
експанзионистичност на бюджетната политика (в макр.);
експанзионистичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
експанзионистичност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
изотропна бюджетна политика (в макр.);
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропност на бюджетната политика (в макр.);
изотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
изотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна бюджетна политика (в макр.);
колебателна бюджетно-парична политика (в межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна едностранност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна едностранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
колебателност на бюджетната политика (в макр.);
колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
комбинирана бюджетна политика (в макр.);
комбинираност на бюджетната политика (в макр.);
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
крайни цели на бюджетната политика (в макр.);
макроикономическа бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетна политика (в макр.));
многостранност на бюджетната политика (в макр.) (същото като комбинираност на бюджетната политика (в макр.));
моментна ориентираност на бюджетната политика (в макр.);
моментна ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------моментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна бюджетна политика (в макр.);
монотонна бюджетно-парична политика в межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна едностранност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна едностранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонноедностранна бюджетна политика (в макр.);
монотонноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
монотонноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
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монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
монотонност на бюджетната политика (в макр.);
монотонност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
насочена бюджетна политика (в макр.) (същото като ориентирана бюджетна политика (в макр.));
насоченост на бюджетната политика (в макр.) (същото като ориентираност на бюджетната политика (в макр.));
насоченост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) (същото като ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.));
насоченост на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като
ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
недискреционна бюджетна политика (в макр.);
неекспанзионистична бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
ненасочена бюджетна политика (в макр.) (същото като неориентирана
бюджетна политика (в макр.));
ненасоченост на бюджетната политика (в макр.) (същото като неориентираност на бюджетната политика (в макр.));
неориентирана бюджетна политика (в макр.);
неориентираност на бюджетната политика (в макр.);
непревантивна антиинфлационна бюджетна политика (в макр.);
непревантивна бюджетна политика (в макр.);
непълен изтласкващ ефект на бюджетната политика (в макр.);
нерестриктивна бюджетна политика (в макр.);
неуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
неуталноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
неуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неуталноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика
(в межд.) (същото като неуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.));
неуталноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.)
(същото като неуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.));
неуталноориентирана еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.));
неуталноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.) (същото като неуталноеднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.));
неутрална бюджетна политика (в макр.);
неутрална бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неутрална бюджетно-парична политика (в макр.);
неутрална бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
неутрална двустранна бюджетна политика (в макр.);
неутрална едностранна бюджетна политика (в макр.);
неутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутралнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
неутралнодинамична ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата
политика (в межд.);
неутралнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика
(в межд.);
неутралноеднотипна бюджетна политика (в макр.);
неутралноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
неутралноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутралномоментна ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
неутралномоментна ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата
политика (в межд.);
неутралномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика
(в межд.);
неутралноориентирана бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неутралноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралност на бюджетната политика (в макр.);
неутралност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
неутралност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
нечиста бюджетна политика (в межд.);
ориентирана бюджетна политика (в макр.);
ориентираност на бюджетната политика (в макр.);
ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
пасивна бюджетна политика (в макр.) (същото като автоматична бюджетна политика (в макр.));
превантивна антиинфлационна бюджетна политика (в макр.);
превантивна бюджетна политика (в макр.);
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовоантинеутрална комбинирана бюджетна политика (същото
като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонекомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонеутрална комбинирана бюджетна политика (същото като
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
пълен изтласкващ ефект на бюджетната политика (в макр.);
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнородна бюджетна политика (в макр.) (същото като колебателна бюджетна политика (в макр.));
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разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипна монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнотипна хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.);
разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.);
разходимост на бюджетната политика (в макр.);
разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходноедностранна бюджетна политика (в макр.);
разходяща /дивергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща бюджетна политика (в макр.);
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща едностранност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
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разходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща многостранност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
рестриктивнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетна политика;
рестриктивноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика
(в межд.);
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивноориентирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
рестриктивноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивност на бюджетната политика (в макр.);
рестриктивност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рефлационна бюджетна политика (в макр.);
суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
сходимомоколебателна бюджетна политика (в макр.);
сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.);
сходимост на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
сходяща бюджетна политика (в макр.);
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща едностранност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща многостранност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
точка на неутралната комплексна бюджетно-парична политика (в
межд.) (същото като точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.));
хетерогенна бюджетна политика (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
хетерогенноедностранна бюджетна политика (в макр.) (същото като колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.));
хетерогенноеднотипна хетерогенноедностранна бюджетна политика (в
макр.) (същото като колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.));
хетерогенноеднотипна хомогенноедностранна бюджетна политика (същото като колебателноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хетерогенност на бюджетната политика (в макр.) (същото като колебателност на бюджетната политика (в макр.));
хетерогенност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)
(същото като колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.));
хетерогенност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
хомогенна бюджетна политика (в макр.) (същото като монотонна бюджетна политика (в макр.));
хомогенноедностранна бюджетна политика (в макр.) (същото като монотонноедностранна бюджетна политика (в макр.));
хомогенноеднотипна хетерогенноедностранна бюджетна политика (в
макр.) (същото като монотонноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.));
хомогенноеднотипна хомогенноедностранна бюджетна политика (в
макр.) (същото като монотонноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в макр.));
хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
хомогенност на бюджетната политика (в макр.) (същото като монотонност на бюджетната политика (в макр.));
хомогенност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) (същото като монотонност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.));
хомогенност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като
монотонност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
чиста бюджетна политика (в макр.);
чиста бюджетна политика (в межд.).
БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА НА ДЕФИЦИТНИ РАЗХОДИ (deficit spending
fiscal policy) (в макр.), политика на разходи, финансирани с помощта на
дефицита (в макр.), – едностранна политика на правителствените разходи,
финансирани изцяло със заеми (в макр.).
БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ
(redistribution income fiscal policy) (в макр.) – преразпределение на доходите,
постигано чрез диференцирано данъчно облагане (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНА РАВНИНА (budget plane) – случай на бюджетно равенство
при потребителски комбинации от три потребителни икономически блага
(вкл. и потребителни икономически продукти). Същото като равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие. Вж. бюджетна линия (в микр.).
БЮДЖЕТНА РАВНИНА НА ИНДИВИДА* (individual budget plane) (в
микр.) – геометрично място от точки на равен разход на индивида за закупуване на два вида блага и осигуряване на свободно време (в микр.). Вж. бюджетна линия на индивида (в микр.).
БЮДЖЕТНА РАЗХОДИМОСТ* (fiscal divergence) (в макр.) (*) – характеристика на макроикономическата система, означаваща, че тя е подложена на
въздействията на разходяща бюджетна политика (в макр.).
БЮДЖЕТНА РЕСТРИКЦИЯ (fiscal restriction) (в макр.) (съкратено от политика на бюджетна рестрикция) – същото като рестриктивна бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНА РЕСТРИКЦИЯ (fiscal restriction) (ки) – във:
бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна бюджетна
политика (в макр.));
двустранна бюджетна рестрикция (същото като рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.));
едностранна бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.));
комбинирана бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА (budget system) (ки) – във:
дуална бюджетна система (в макр.).
БЮДЖЕТНА СХОДИМОСТ* (fiscal covergence) (в макр.) (*) – характеристика на макроикономическата система, означаваща, че тя е подложена на
въздействията на сходяща бюджетна политика (в макр.).
БЮДЖЕТНА ХИПЕРРАВНИНА (budget hyperplane) – случай на бюджетно
равенство при потребителски комбинации от повече от три потребителни
икономически блага (вкл. и потребителни икономически продукти). Същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие. Вж. бюджетна линия (в микр.).

БЮДЖЕТНА ХИПЕРРАВНИНА НА ИНДИВИДА* (individual budget
hyperplane) (в микр.) – геометрично място от точки на равен разход на индивида за закупуване на повече от два вида блага и осигуряване на свободно време
(в микр.). Вж. бюджетна линия на индивида (в микр.).
БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ (fiscal combination) (ки) – във:
бюджетно-парично комбиниране (в макр.);
двустранно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като двустранна
бюджетна политика (в макр.));
колебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
монотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като монотонна
бюджетна политика (в макр.));
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
разходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
разходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходяща бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
сходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходяща бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНО НЕРАВЕНСТВО (budget inequality) – начин на представяне на
бюджетното ограничение, при който доходът на индивидуалния потребител е
по-голям от разходите, които той прави за закупуване на избраните от него
потребителни икономическ блага (в т.ч. и потребителни икономически продукти). При постоянни други условия е израз на неефективно поведение на
потребителя. Вж. бюджетна линия (в микр.).
БЮДЖЕТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (budget disquilibrium) (в макр.) – състояние
на неравенство между присъщите (собствените) разходи и присъщите (собст231
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вените) разходи на държавния бюджет (в макр.). Негови разновидности са
дефицитното бюджетно неравновесие (в макр.) – когато присъщите (собствените) бюджетни разходи превишават присъщите (собствените) бюджетните
приходи [при него е налице бюджетен дефицит (в макр.)], и суфицитното
бюджетно неравновесие (в макр.) – когато присъщите (собствените) бюджетни приходи превишават присъщите (собствените) бюджетните разходи [при
него е налице бюджетен суфицит (в макр.)].

БЮДЖЕТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (budget disequilibrium) (ки) – във:
бюджетно неравновесие (в макр.);
дефицитно бюджетно неравновесие (в макр.);
суфицитно бюджетно неравновесие (в макр.).
БЮДЖЕТНО ОГРАНИЧЕНИЕ (budget limitation) – доходът на индивидуалния потребител, представен като величина, която е равна или надхвърля сумата от паричните разходи, които той прави за закупуване на избраните от него
потребителни икономическ блага (в т.ч. и потребителни икономически продукти). Приема формата на бюджетно равенство (същото като бюджетно
уравнение) или на бюджетно неравенство. Вж. бюджетна линия (в микр.).
БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО (budget equality), бюджетно уравнение, – начин
на представяне на бюджетното ограничение, при който има равенство между
дохода на индивидуалния потребител и разходите, които той прави за закупуване на избраните от него потребителни икономическ блага (в т.ч. и потребителни икономически продукти). При постоянни други условия е израз на ефективно поведение на потребителя. Моделира бюджетната линия на потребителя.
БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ (fiscal equality between leakages and injections) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанията на доход и
инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.).
БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (revenue equality of the
producer’s), приходно уравнение на производителя, – начин на представяне
на приходното ограничение на производителя, при който има равенство между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимия приход на индивидуалния производител и приходите, които той
получава от продажба избраните за производство от него производствени икономическ блага (в т.ч. и производствени икономически продукти). При постоянни други условия е израз на ефективно поведение на производителя. Моделира приходната линия на производителя.

БЮДЖЕТНО РАВНОВЕСИЕ (budget eguilibrium) (в макр.) – постигнато равенство между присъщите (собствените) разходи и присъщите (собствените)
приходи на държавния бюджет (в макр.).
БЮДЖЕТНО РАВНОВЕСИЕ (budget equilibrium) (ки) – във:
аритметично бюджетно равновесие (в макр.);
бюджетно равновесие (в макр.);
дефицит на бюджетното равновесие (в макр.);
кредитно бюджетно равновесие (в макр.);
разчетно бюджетно равновесие (в макр.) (същото като аритеметично
бюджетно равновесие (в макр.));
функционално бюджетно равновесие (в макр.).
БЮДЖЕТНО РЕГУЛИРАНЕ (fiscal regulation) (ки) – във:
двустранно бюджетно регулиране (в макр.) (същото като двустранна бюджетна политика (в макр.));
едностранно бюджетно регулиране (същото като едностранна бюджетна политика (в макр.));
комбинирано бюджетно регулиране (в макр.) (същото като комбинирана
бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНО УРАВНЕНИЕ (budget equation) – същото като бюджетно равенство.
БЮДЖЕТНО УРАВНЕНИЕ (budget equation) (ки) – във:
двупериодно макроикономическо бюджетно уравнение (в макр.);
бюджетно уравнение (същото като бюджетно равенство).
БЮДЖЕТНОАНТИНЕУТРАЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (budgetantineutral fiscal policy) (ки) – във:
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНОАНТИНЕУТРАЛНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (budget-antineutral combined fiscal policy) (в макр.) – същото като
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОАНТИНЕУТРАЛНА
КОМБИНИРАНА
ПОЛИТИКА
(budget-antineutral combined policy) (ки) – във:
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.)).
БЮДЖЕТНОАНТИНЕУТРАЛНА ПОЛИТИКА (budget-antineutral policy)
(ки) – във:
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.)).
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ЕКСПАНЗИЯ* (fiscal-exchange-rate
expansion) (в межд.) – същото като експанзионистична бюджетновалутнокурсова политика (в межд.).
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.), бюджетно-валутнокурсово комбиниране (в межд.), (*) –
едновременно (комбинирано) и съгласувано осъществяване на бюджетната
политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.) (като се отчитат и
взаимозависимостите помежду им) за постигането на крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) на държавата [в т.ч. на крайните цели на
бюджетната политика (в макр.) и крайните цели на валутнокурсовата политика (в межд.)]. Представлява една от формите на двустранната макроикономическа политика (в межд.) и е разновидност на макроикономическата
политика (в макр.) изобщо [в частност на комбинираната макроикономическа
политика (в межд.)]. Нейни типове са (1) антинеутралната бюджетновалутнокурсова политика (в межд.), в т.ч. експанзионистичната бюджетновалутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивната бюджетновалутнокурсова политика (в межд.), и (2) неутралната бюджетновалутнокурсова политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като
еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) и като разнотипна
бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА (fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
алотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
анизотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
антинеуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеутрална бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
антинеутралност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
бюджетно- валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
динамична неориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
динамична ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
единичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)
(същото като единичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.));
еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
еднотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
експанзионистична бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.);
експанзионистичност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
изотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
моментна ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
насоченост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) (същото като ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.));
неуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неуталноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика
(в межд.) (същото като неуталноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.));
неутрална бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралнодинамична ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата
политика (в межд.);
неутралномоментна ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата
политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
разнотипна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
рестриктивна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
рестриктивномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
хетерогенност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)
(същото като колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.));
хомогенност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) (същото като монотонност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА РЕСТРИКЦИЯ* (fiscal-exchange-rate
restriction) (в межд.) – същото като рестриктивна бюджетно-валутнокурсова
политика (в межд.).
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВО КОМБИНИРАНЕ* (fiscal-exchangerate combination) (в межд.) – същото като бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
БЮДЖЕТНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (fiscal-one-sided macroeconomic policy) (в межд.) (*) – бюджетна политика (в макр.), която се осъществява при отсъствие на други макроикономически
политики (в макр.) [при отсъствие на парична политика (в макр.) и на валутнокурсова политика (в межд.)]. Тя е една от формите на едностранната макроикономическа политика (в межд.). Нейни типове са (1) антинеутралната
бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.), в т.ч. експанзионистичната бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.) и рестриктивната бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.), и (2) неутралната бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
БЮДЖЕТНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(fiscal-one-sided macroeconomic policy) (ки) – във:
антинеутрална бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистична бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
неутрална бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.).
БЮДЖЕТНОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (fiscal-one-sided policy) (ки) –
във:
антинеутрална бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистична бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
неутрална бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.).
БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА
БЮДЖЕТНА
ПОЛИТИКА
(budget-disequilibrating fiscal policy) (ки) – във:
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА
ПОЛИТИКА* (budget-disequilibrating combined fiscal policy) (в макр.), бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.), (*) –
комбинирана бюджетна политика, която нарушава съществуващото да тогава
бюджетното равновесие (в макр.) или бюджетно неравновесие (в макр.), или
в по-широк план – предизвиква при постоянни други условя промени в бюджетния дефицит (в макр.), респ в бюджетния суфицит (в макр.) (изобщо
нарушава формиралото се бюджетно статукво). Такава ситуация е налице, когато предизвиканото от нея нарастване (респ. намаляване) на правителствените разходи (в макр.) не е равно на предизвиканото от нея нарастване (респ.
на намаляване) на данъците (в макр.). Разновидности на бюджетнонеуравновесяващата комбинирана бюджетна политика са компенсиращата бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.) и некомпенсиращата бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА
ПОЛИТИКА (budget-disequilibrating combined fiscal policy) (ки) – във:
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА
(budget-disequilibrating combined policy) (ки) – във:
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУРАВНОВЕСЯВАЩА ПОЛИТИКА (budget- disequilibrating policy) (ки) – във:
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУТРАЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (budget-neutral
fiscal policy) (ки) – във:
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНОНЕУТРАЛНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (budget-neutral combined fiscal policy) (в макр.) – същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОНЕУТРАЛНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (budget-neutral combined fiscal policy) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНОНЕУТРАЛНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (budget-neutral
combined policy) (ки) – във:
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНОНЕУТРАЛНА ПОЛИТИКА (budget-neutral policy) (ки) – във:
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.)).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ* (fiscal-monetary expansion) (в
макр.) – същото като експанзионистична бюджетно-парична политика (в
макр.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (fiscal-monetary policy) (в макр.),
бюджетно-парично комбиниране (в макр.), политика на бюджетнопарично комбиниране (в макр.), (*) – едновременно (комбинирано) и съгласувано осъществяване на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.) (като се отчитат и взаимозависимостите помежду им) за постигането на крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) на държавата [в т.ч. на крайните цели на бюджетната политика (в макр.) и крайните цели на паричната политика (в макр.)]. Представлява една от формите на
двустранната макроикономическа политика (в межд.) и е разновидност на
макроикономическата политика (в макр.) изобщо [в частност на комбинира242
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната макроикономическа политика (в макр.)]. Нейни типове са (1) антинеутралната бюджетно-парична политика (в макр.), в т.ч. експанзионистичната
бюджетно-парична политика (в макр.) и рестриктивната бюджетнопарична политика (в макр.), и (2) неутралната бюджетно-парична политика
(в макр.). Проявява се в два основни вида: като еднотипна бюджетно-парична
политика (в макр.) и като разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (fiscal-monenetary policy point) (ки)
– във:
алотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
анизотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
антинеуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
антинеуталноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като антинеуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
антинеуталноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
антинеутрална бюджетно-парична политика (в макр.);
антинеутралност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
бюджетно-парична политика (в макр.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
динамична неориентираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
динамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
единичност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото
като единичност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
експанзионистична бюджетно-парична политика (в макр.);
експанзионистичнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната
политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичномоментна ориентираност на бюджетно-паричната
политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетно-парична
политика (в макр.));
експанзионистичноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
експанзионистичност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
изотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна бюджетно-парична политика (в межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна едностранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
моментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна бюджетно-парична политика в межд.);
монотонна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна едностранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
монотонна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
насоченост на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като
ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
неуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
неуталноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.)
(същото като неуталноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.));
неутрална бюджетно-парична политика (в макр.);
неутралнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика
(в межд.);
неутралномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика
(в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
неутралност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
разнотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разнотипна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща /дивергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
разходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
разходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
рестриктивност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
точка на неутралната комплексна бюджетно-парична политика (в
межд.) (същото като точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.));
хетерогенност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.));
хомогенност на бюджетно-паричната политика (в межд.) (същото като
монотонност на бюджетно-паричната политика (в межд.)).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ* (fiscal-monetary restriction) (в
макр.) – същото като рестриктивна бюджетно-парична политика (в макр.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (fiscal-monetary combination)
(в макр.), бюджетно-парична политика (в макр.), политика на бюджетнопарично комбиниране (в макр.), – едновременно и взаимосвързано осъществяване на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ (fiscal-monetary combination)
(ки) – във:
бюджетно-парично комбиниране (в макр.);
колебателно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателна бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонна бюджетно-парична политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото
като монотонно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.));
политика на бюджетно-парично комбиниране (в макр.) (същото като бюджетно-парично комбиниране (в макр.));
разходящо /дивергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.)
(същото като разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
сходящо /конвергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.));
точка на неутрално бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото
като точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.)).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ЕКСПАНЗИЯ* (fiscalmonetary-exchange-rate expansion) (в межд.) – същото като експанзионистична
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (fiscalmonetary-exchange-rate policy) (в межд.), бюджетно-парично-валутнокурсово
комбиниране (в межд.), (*) – едновременно (комбинирано) и съгласувано
осъществяване на бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в
макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.) (като се отчитат и взаимозависимостите помежду им) за постигането на крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) на държавата [в т.ч. на крайните цели на бюджетната политика (в макр.), крайните цели на паричната политика (в
макр.) и крайните цели на валутнокурсовата политика (в межд.)]. Тя е основна форма на многостранната макроикономическа политика (в межд.) и е
разновидност на макроикономическата политика (в макр.) изобщо [в частност
на комбинираната макроикономическа политика (в межд.)]. Нейни типове са
(1) антинеутралната бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.), в т.ч. експанзионистичната бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивната бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.), и (2) неутралната бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) и като разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА (fiscalmonetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
антинеуталноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика
(в межд.);
антинеуталноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
антинеуталноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
антинеутрална бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистична бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
експанзионистичноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
експанзионистичноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
неуталноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.);
неуталноориентирана еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.));
неутрална бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова
политика (в межд.);
разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика
(в межд.);
рестриктивноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана
валутнокурсова политика (в межд.).

разнотипна

бюджетно-парично-

БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА РЕСТРИКЦИЯ* (fiscalmonetary-exchange-rate restriction) (в межд.) – същото като рестриктивна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВО
КОМБИНИРАНЕ*
(fiscal-monetary-exchange-rate combination) (в межд.) – същото като бюджетнопарично-валутнокурсова политика (в межд.).
БЮДЖЕТНОУРАВНОВЕСЯВАЩА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (budgetequilibrating fiscal policy) (ки) – във:
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
БЮДЖЕТНОУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА
ПОЛИТИКА* (budget-equilibrating combined fiscal policy) (в макр.), бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.), некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.),
(*) – комбинирана бюджетна политика (в макр.), която не нарушава съществуващото до този момент бюджетното равновесие (в макр.) или бюджетно
неравновесие (в макр.), или в по-широк план – не предизвиква при постоянни
други условия промени в съществуващия до този момент бюджетен дефицит
(в макр.) или бюджетен суфицит (в макр.) (изобщо не нарушава формиралото
се бюджетно статукво). Това се постига, когато предизвиканото от нея нарастване (респ. намаляване) на правителствените разходи (в макр.) е равно на
предизвиканото от нея нарастване (респ. на намаляване) на данъците (в макр.).
Бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика е една от разновидностите на некомпенсиращата комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
БЮДЖЕТНОУРАВНОВЕСЯВАЩА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА
ПОЛИТИКА (budget-equilibrium combined fiscal policy) (ки) – във:
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЮДЖЕТНОУРАВНОВЕСЯВАЩА ПОЛИТИКА (budget-equilibrating
policy) (ки) – във:
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
БЯЛ ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (white noise in the
economic system) – случаен икономически процес z(u), който обобщено може да
се представи в израза
∞

z (u ) =

∫ u (t ) z (t ) dt ,

t = −∞

където u(t) е финитна икономическа функция (икономическа функция с граници; ограничена икономическа функция), z(t) (–∞ < t < ∞) – случаен икономически процес с нулево математическо икономическо очакване и икономическа
корелационна функция Rzz(t, s) = δ(t –s). С δ(t) е означена такава обобщена икономическа функция, която за кои да е финитни икономически функции uk(t) (k
= 1, 2) отговаря на условието
∞

∫

∞

∞

∫ δ (t − s )u1 (t )u 2 (s ) dt ds = ∫ u1 (t )u 2 ( s) dt.

s = −∞ t = −∞

t = −∞

В математическото моделиране на икономическите системи приложение може
да намери гаусовският случаен икономически процес от типа на белия шум.
Той е стационарен случаен икономически процес в широк смисъл, който има
икономическа спектрална плътност f(λ) = 1/(2π) и абсолютно непрекъсната
икономическа спектрална функция. Белият шум е само математическа абстракция, която не може да бъде реализирана в реални икономически условия,
но може да бъде ефективно използваем математически модел в теоретичните
икономически изследвания.
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