Ч
ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА (part and whole in economy) – икономически понятия, които изразяват отношението между някакво множество от
икономически обекти (респ. множество от елементи на отделен икономически
обект) и зависимостта, която ги обединява в определена икономическа система и предизвиква появата в това множество на нови (общосистемни, интегративни) свойства, които не са присъщи на отделните обекти (елементи). В контекста на тази зависимост отделните икономически обекти (елементи) встъпват в качеството си на части на икономическото цяло. Понятията за част и цяло в икономиката характеризират насочеността на движението на икономическото познание, което започва от даден икономически обект, след което той се
разбива на части и те се подлагат на икономически анализ, и накрая в икономическото мислене се завършва с икономически синтез, т.е. с възпроизвеждане
в съзнанието на икономическия обект като конкретно икономическо цяло, т.е.
като икономическа система. Затова понятията за част и цяло в икономиката са
свързани с проблемите на целостността в икономиката и имат определящо
значение по отношение на стратегията на научното икономическо познание.
Смята се, че закономерностите на познанието на цялостните икономически
обекти за първи път са формулирани от К. Маркс в неговите “Икономически
ръкописи от 1857 – 1859 г.” (Маркс, К., Енгелс, Фр. Съчинения, т. 46, част I и
част II. Издателство на БКП, С., 1978). Освен това, като осмисля критично
немската класическа философия, К. Маркс формулира принципите на изучаването на органически цялото, които се изразяват най-вече чрез издигането от
абстрактното към конкретното и чрез диалектическото разбиране за анализа и
синтеза (и особено чрез тяхното приложение в икономическото познание). Той
полага и основите на научното изследване на обществото (в т.ч. и на икономиката) като цяло.
Методологическа основа за рационално изясняване и за научно изследване на зависимостта между частта и цялото в икономиката е диалектическата
философия. Като се използват нейните принципи и методи се доказва, че при
сложните икономически обекти цялото не може да се сведе до сума от неговите части. Нещо повече, може да се покаже, че решение на този системен проблем не е твърдението, според което икономическото цяло е по-голямо от сумата на своите части (схващане, наричано понякога холизъм), тъй като по този
начин неправомерно се предполага наличието на адитивност (сумируемост) на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свойствата на цялото (вж. адитивна икономическа система). Това предположение е несъвместимо с понятието за икономическа цялостност. Решението се
състои в разбирането, че икономическото цяло се свежда до нови (общосистемни) свойства, които не са присъщи на отделните икономически части, но
които възникват в резултат на тяхното взаимодействие в определена система
от икономически връзки. Посочената характеристика на икономическата цялост се разглежда като свойство на икономическа интегративност (economic
integrity). Чрез схващането за икономическа интегративност могат да се разбират специфичните черти на икономическото цяло, към които (ако се използват
по-общите постановки в Блауберг, И. В., Юдин, Б. Г. Понятие целостности и
его роль в научном познании. М., 1972) например спадат възникването на новото в икономическото развитие и възникването на нови структурни равнища
в йерархичността на икономическата система.
В проблема за частта и цялото в икономиката се съдържат известни логически противоречия. Те могат да се обобщят във въпроса, дали икономическото цяло предшествува икономическите части или е обратното. Тук трябва да се
има предвид виждането на Г. Хегел, че нито една от тези две страни не могат
да се разглеждат една без друга: икономическото цяло е немислимо без своите
части, а икономическата част извън икономическото цяло вече не част, а е
друг икономически обект, защото в цялостната икономическа система икономическите елементи (респ. икономическите подсистеми) изразяват природата
на икономическото цяло и придобиват специфичните за него икономически
свойства (тук валидно мотото на Анаксагор, че във всичко има всичко). Между частите на органически икономическото цяло, както и между икономическите части и икономическото цяло, съществуват не само и не просто функционални зависимости, но много по-сложна система от разнокачествени икономически връзки и зависимости, към които се числят структурни, генетични, субординационни, управленски и т.н. връзки и зависимости, при които икономическата причина и следствие образуват затворен кръг (затворен икономически
контур, който може да се осмисли с помощта на понятието за обратна икономическа връзка), така че икономическата причина може да бъде едновременно
и предпоставка и следствие. Особено важно е разбирането, че целостностният
(следователно – и структурният) подход в икономиката не е алтернатива на
нейното причинно обяснение, тъй като той само показва недостатъчността на
еднозначната (респ. на еднопосочната) икономическа причинност (economic
causality) при анализа на системата от връзки в сложните икономически системи. От своя страна самият принцип на структурната икономическа интерп2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ретация може в определен смисъл да се разглежда като развитие на принципа
на икономическата причинност.
Съвременното икономическо познание разрешава и системноикономическия гносеологичен парадокс за това, как да се опознае икономическото цяло по-рано от неговите части, ако се предполага задаването на икономическите части по-рано от цялото (вж. парадокс на многоравнищността
на икономическата система). Тук трябва де има предвид положението, че
познанието на икономическите части и цяло се извършва едновременно. Като
се изолират частите, те се анализират като елементи на икономическото цяло в
качеството му на икономическа система, а в резултат на икономическия синтез
икономическото цяло се интерпретира като диалектически разчленено (разбито), което се състои от икономическите части. В този контекст изучаването на
частите е възможно единствено и само чрез изучаването на икономическото
цяло. От друга страна резултатите от икономическото изследване на частите се
включват в системата на икономическото познание само в качеството им на
ново знание за икономическото цяло.
ЧАСТЕН АКТИВ (private asset) (ки) – във:
функции на постоянните равновесни маси на частните финансови активи (в межд.);
функции на равновесията на пазарите на частните финансови активи (в
межд.) (същото като функции на постоянните равновесни маси на частните
финансови активи (в межд.));
функции на равновесното търсене на частните финансови активи (в
межд.).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant dialectical economic exoingredient)
– вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);

4

4

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(particular dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(particular dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(particular dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоятелен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
ЧАСТЕН ДЪЛГ (private debt) (ки) – във:
външен частен дълг (в межд.);
външен частен държавногарантиран дълг (в межд.);
външен частен държавнонегарантиран дълг (в межд.);
външен частен публичногарантиран дълг (в межд.) (същото като външен
частен държавногарантиран дълг (в межд.));
външен частен публичнонегарантиран дълг (в межд.) (същото като външен частен държавнонегарантиран дълг (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАН ДЪЛГ (private publicly-guaranteed
debt) (ки) – във:
външен частен държавногарантиран дълг (в межд.).
ЧАСТЕН ДЪРЖАВНОНЕГАРАНТИРАН ДЪЛГ (private publicly-nonguaranteed debt) (ки) – във:
външен частен държавнонегарантиран дълг (в межд.).
ЧАСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (partiqular economic product) –
вж. икономически продукт.
ЧАСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (partiqular economic labour) – вж. икономически труд.
ЧАСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (partiqular economic factor) (ки) –
във:
частен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор).
ЧАСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (partiqular
production economic factor) – вж. производствен икономически фактор.
ЧАСТЕН ПУБЛИЧНОГАРАНТИРАН ДЪЛГ (private publicly-guaranteed
debt) (ки) – във:
външен частен публичногарантиран дълг (в межд.) (същото като външен
частен държавногарантиран дълг (в межд.)).
ЧАСТЕН ПУБЛИЧНОНЕГАРАНТИРАН ДЪЛГ (private publicly-nonguaranteed debt) (ки) – във:
външен частен публичнонегарантиран дълг (в межд.) (същото като външен частен държавнонегарантиран дълг (в межд.)).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant dialectical economic exoingredient) – вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (particular relevant dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен
диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(particular
relevant
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) –
във:
единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);

31

31

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (particular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (particular typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) –
във:
единен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ЧАСТЕН ФИНАНСОВ АКТИВ (private financial asset) (ки) – във:
функции на постоянните равновесни маси на частните финансови активи (в межд.);
функции на равновесията на пазарите на частните финансови активи (в
межд.) (същото като функции на постоянните равновесни маси на частните
финансови активи (в межд.));
функции на равновесното търсене на частните финансови активи (в
межд.).
ЧАСТИЧЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ (fractional bank reserve) (в макр.) – същото
като частично резервно банково покритие (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ (fractional bank reserve) (ки) – във:
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 задължителните частични банкови резерви (в межд.);
частичен банков резерв (в макр.) (същото като частично резервно банково
покритие (в макр.)).
ЧАСТИЧЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ НА ЕВРОБАНКИТЕ (fractional bank reserve
of eurobanks) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви на евробанките (в межд.).
ЧАСТИЧЕН БАНКОВ РЕЗЕРВ НА МЕСТНИТЕ БАНКИ (fractional bank
reserve of domestic banks) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви на местните банки (в межд.).
ЧАСТИЧЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на икономическия растеж
y > bi > 0, който е общо понятие за частичен фитензитет на икономическия
растеж и частичен котензитет на икономическия растеж; битензитет на
икономическия растеж bi, чието положително значение е по-малко от темпа
на икономическия растеж y. 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, инбитензитета на икономическия растеж, субцялостния фитензитет на икономическия растеж и субхипергенния
битензитет на икономическия растеж. Частното между частичния битензитет и темпа на растежа е частичната битензивност на икономическия растеж 1 > BI > 0. Съставки на частичния битензитет са предимственият битензитет на икономическия растеж, балансираният битензитет на икономическия растеж, миноритарният битензитет на икономическия растеж.
Форми на проявление на частичния битензитет (вж. икономическа форма)
са частичният хомеотензитет на икономическия растеж, частичният креатензитет на икономическия растеж, частичният ретензитет на икономи39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, частичният битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на частичния битензитет са още частичният битензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial bitensivity of the product economic growth), частичният битензитет на факторовия икономически
растеж* (partial bitensivity of the factor economic growth), частичният битензитет на полезностния икономически растеж* (partial bitensivity of the
utility economic growth), частичният битензитет на стойностния икономически растеж* (partial bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен битензитет на икономическия растеж* (partial constant bitensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за частичния постоянен фитензитет и частичния постоянен котензитет на растежа и е понятие на стационарния
икономически растеж) и частичен променлив битензитет на икономическия растеж* (partial variable bitensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за частичния променлив фитензитет и частичния променлив котензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
частичен времево-променлив битензитет на икономическия растеж*
(partial temporally-variable bitensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив битензитет на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив битензитет са (а) частичният покачващ се битензитет
на икономическия растеж* (partial raising bitensivity of the economic growth)
(общо понятие за частичен покачващ се фитензитет и частичен покачващ се
котензитет на растежа), което е частично битензивиране на икономическия
растеж, и (б) частичният спадащ битензитет на икономическия растеж* (partial subsiding bitensivity of the economic growth) (общо понятие за
частичен спадащ фитензитет и частичен спадащ котензитет на растежа), което
е частично суббитензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се битензитет образуват понятието за частичен неспадащ битензитет на икономическия растеж* (partial
unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е частично несуббитензивиране на икономическия растеж* (partial unsubbitensivition of the
economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ битензитет
образуват понятието за частичен непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (partial unraising bitensivity of the economic growth) [което е
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично небитензивиране на икономическия растеж* (partial unbitensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж y > k > 0, който е общо понятие за частичен интертензитет
на икономическия растеж и частичен екстертензитет на икономическия
растеж; битертензитет на икономическия растеж k, чието положително значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y. 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 адибитертензитета на икономическия растеж, инбитертензитета на
икономическия растеж, субцялостния интертензитет на икономическия
растеж и субхипергенния битертензитет на икономическия растеж. Частното между частичния битертензитет и темпа на растежа е частичната битертензивност на икономическия растеж 1 > K > 0. Съставки на частичния
битертензитет са предимственият битертензитет на икономическия растеж, балансираният битертензитет на икономическия растеж, миноритарният битертензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния битертензитет са частичният битертензитет на продуктовия икономически растеж* (partial bitertensivity of the
product economic growth), частичният битертензитет на факторовия
икономически растеж* (partial bitertensivity of the factor economic growth),
частичният битертензитет на полезностния икономически растеж*
(partial bitertensivity of the utility economic growth), частичният битертензитет на стойностния икономически растеж* (partial bitertensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен битертензитет на икономическия растеж* (partial constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за частичния постоянен
интертензитет и частичния постоянен екстертензитет на растежа и е понятие
на стационарния икономически растеж) и частичен променлив битертен41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж* (partial variable bitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за частичния променлив интертензитет и частичния променлив екстертензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable bitertensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable bitertensivity
of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив битертензитет са (а) частичният покачващ се битертензитет на икономическия
растеж* (partial raising bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за
частичен покачващ се интертензитет и частичен покачващ се екстертензитет
на растежа), което е частично битертензивиране на икономическия растеж, и
(б) частичният спадащ битертензитет на икономическия растеж* (partial subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за частичен
спадащ интертензитет и частичен спадащ екстертензитет на растежа), което е
частично суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се битертензитет образуват понятието за частичен неспадащ битертензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е частично несуббитертензивиране на икономическия растеж* (partial unsubbitertensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и частичният
спадащ битертензитет образуват понятието за частичен непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (partial unraising bitertensivity of
the economic growth) [което е частично небитертензивиране на икономическия растеж* (partial unbitertensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ВЪЗПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (partial reproduced product) (в
макр.) (подразбира се като частично-възпроизведено-продуктова предметна
маса) (*) – възпроизведен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от пълния възпроизведен продукт (в макр.). Конституира
се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в
макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова
система на В. Леонтиев). Частични възпроизведени продукти (в макр.) са
вътрешносистемният продукт (в макр.) и външносистемният продукт (в
макр.). Негови разновидности са частичният стопанствен продукт (в макр.)
[негови разновидности са вътрешносистемният продукт (в макр.) и остатъчният продукт (в макр.)] и частичният приведен продукт (в макр.) [негови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности са вътрешносистемният продукт (в макр.) и граничният продукт (в макр.)]. Негови разновидности са още отделният частичен възпроизведен продукт (в макр.), съвкупният частичен възпроизведен продукт (в
макр.), частичният образуван продукт (в макр.) [негови разновидности са
вътрешносистемният продукт (в макр.) и входният продукт (в макр.)] и
частичният оползотворен продукт (в макр.) [негови разновидности са вътрешносистемният продукт (в макр.) и изходният продукт (в макр.)]. Ако не е
посочено друго, под частичен възпроизведен продукт (в макр.) обикновено се
подразбира съвкупният частичен възпроизведен продукт (в макр.). При покупко-продажба частичният възпроизведен продукт (в макр.) се представя като
разход на частичен възпроизведен продукт* (partial reproduced product
expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на частичен
възпроизведен продукт* (partial reproduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ВЪЗПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ (partial reproduced product) (ки)
– във:
отделен частичен възпроизведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен възпроизведен продукт (в макр.);
частичен възпроизведен продукт (в макр.);
ЧАСТИЧЕН ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ* (partial deduced product) (в макр.)
(подразбира се като частично-дедуцирано-продуктова предметна маса) (*)
– дедуциран продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния дедуциран продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са междинният продукт (в макр.) [което е същото
като дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)] и изведеният продукт
(в макр.) [което е същото като дедуциран външносистемен продукт (в макр.)].
Негови разновидности са още отделният частичен дедуциран продукт (в
макр.) и съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.). Ако не е посочено
друго, под частичен дедуциран продукт (в макр.) обикновено се подразбира
съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба
частичният дедуциран продукт (в макр.) се представя като разход на частичен дедуциран продукт* (partial deduced product expenditure) (в макр.) за него-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вите продавачи и като постъпление на частичен дедуциран продукт* (partial
deduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ (partial deduced product) (ки) – във:
отделен частичен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен дедуциран продукт (в макр.);
частичен дедуциран продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент).
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(partial dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(partial dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж e с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено положително участие y > e > 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия
растеж, който допълва частичния екстензитет до темпа на растежа y, е частичният 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, инекстензитета на
икономическия растеж, субцялостния екстензитет на икономическия растеж и субхипергенния екстензитет на икономическия растеж. Частното
между частичния екстензитет и темпа на растежа е частичната екстензивност на икономическия растеж 1 > E > 0. Съставки на частичния екстензитет
са предимственият екстензитет на икономическия растеж, балансираният
екстензитет на икономическия растеж, миноритарният екстензитет на
икономическия растеж.
Разновидности на частичния екстензитет са частичният екстензитет
на продуктовия икономически растеж* (partial extensivity of the product
economic growth), частичният екстензитет на факторовия икономически
растеж* (partial extensivity of the factor economic growth), частичният екстензитет на полезностния икономически растеж* (partial extensivity of the
utility economic growth), частичният екстензитет на стойностния икономически растеж* (partial extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен екстензитет на икономическия растеж* (partial constant extensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив екстензитет на икономическия растеж*
(partial variable extensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив екс47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable extensivity
of the economic growth) и частичен невремево-променлив екстензитет на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable extensivity of the
economic growth)]. Разновидности на частичения променлив екстензитет са (а)
частичният покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (partial
raising extensivity of the economic growth), което е частично екстензивиране на
икономическия растеж, и (б) частичният спадащ екстензитет на икономическия растеж* (partial subsiding extensivity of the economic growth), което
е частично субекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се екстензитет образуват понятието за частичен неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding extensivity of the economic growth) [което е частично несубекстензивиране на икономическия растеж* (partial unsubextensivition of the
economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ екстензитет
образуват понятието за частичен непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (partial unraising extensivity of the economic growth) [което е
частично неекстензивиране на икономическия растеж* (partial unextensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж n с положително значение, което е по-малко от темпа на
икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > n > 0
на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на
икономическия растеж, който допълва частичния екстертензитет до темпа на
растежа y, е частичният 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, инекстертензитета на икономическия растеж, субцялостния екстертензитет на
икономическия растеж и субхипергенния интертензитет на икономическия
растеж. Частното между частичния екстертензитет и темпа на растежа е час48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичната екстертензивност на икономическия растеж 1 > N > 0. Съставки на
частичния екстертензитет са предимственият екстертензитет на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономическия растеж,
миноритарният екстертензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния екстертензитет са частичният екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (partial extertensivity of the
product economic growth), частичният екстертензитет на факторовия
икономически растеж* (partial extertensivity of the factor economic growth),
частичният екстертензитет на полезностния икономически растеж*
(partial extertensivity of the utility economic growth), частичният екстертензитет на стойностния икономически растеж* (partial extertensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (partial constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и частичен променлив екстертензитет на икономическия растеж* (partial variable extertensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив
екстертензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable extertensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable extertensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив екстертензитет са (а) частичният покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (partial raising extertensivity of the economic growth), което е
частично екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният
спадащ екстертензитет на икономическия растеж* (partial subsiding extertensivity of the economic growth), което е частично субекстертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният
покачващ се екстертензитет образуват понятието за частичен неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding extertensivity
of the economic growth) [което е частично несубекстертензивиране на икономическия растеж* (partial unsubextertensivition of the economic growth)], а
частичният постоянен и частичният спадащ екстертензитет образуват понятието за частичен непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (partial unraising extertensivity of the economic growth) [което е частично
49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неекстертензивиране на икономическия растеж* (partial unextertensivition
of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж h с положително значение, което е по-малко от темпа на
икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > h > 0
на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп
y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който допълва частичния екстратензитет
до темпа на растежа y, е частичният 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,
интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на
икономическия растеж), субцялостния екстратензитет на икономическия
растеж и субхипергенния екстензитет на икономическия растеж. Частното
между частичния екстратензитет и темпа на растежа е частичната екстратензивност на икономическия растеж 1 > H > 0. Съставки на частичния екстратензитет са предимственият екстратензитет на икономическия растеж,
балансираният екстратензитет на икономическия растеж, миноритарният
екстратензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния екстратензитет са частичният екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (partial extratensivity of the
product economic growth), частичният екстратензитет на факторовия
икономически растеж* (partial extratensivity of the factor economic growth),
частичният екстратензитет на полезностния икономически растеж*
(partial extratensivity of the utility economic growth), частичният екстратензитет на стойностния икономически растеж* (partial extratensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (partial constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и частичен променлив екстратензитет на икономическия растеж* (partial variable extratensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив
екстратензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable extratensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable extratensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив екстратензитет са (а) частичният покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (partial raising extratensivity of the economic growth), което е
частично екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният
спадащ екстратензитет на икономическия растеж* (partial subsiding extratensivity of the economic growth), което е частично субекстратензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният
покачващ се екстратензитет образуват понятието за частичен неспадащ екстратензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding extratensivity
of the economic growth) [което е частично несубекстратензивиране на икономическия растеж* (partial unsubextratensivition of the economic growth)], а
частичният постоянен и частичният спадащ екстратензитет образуват понятието за частичен непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (partial unraising extratensivity of the economic growth) [което е частично
неекстратензивиране на икономическия растеж* (partial unextratensivition
of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (partial economic product) –
вж. икономически продукт.
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (partial economic labour) – вж. икономически труд.
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (partial economic factor) (ки) –
във:
частичен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ* (partial induced product) (в макр.)
(подразбира се като частично-индуцирано-продуктова предметна маса) (*)
– индуциран продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния индуциран продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са промеждутъчният продукт (в макр.) [което е
същото като индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)] и въведеният
продукт (в макр.) [което е същото като индуциран външносистемен продукт (в
макр.)]. Негови разновидности са още отделният частичен индуциран продукт (в макр.) и съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.). Ако не е
посочено друго, под частичен индуциран продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.). При покупкопродажба частичният индуциран продукт (в макр.) се представя като разход на
частичен индуциран продукт* (partial induced product expenditure) (в макр.)
за неговите продавачи и като постъпление на частичен индуциран продукт*
(partial induced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ (partial induced product) (ки) – във:
отделен частичен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен индуциран продукт (в макр.);
частичен индуциран продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж m с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > m > 0 на
някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва частичния интертензитет до темпа на растежа
y, е частичният 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставка на адиинтертензитета на икономическия растеж, реинтертензитета на икономическия растеж, субцялостния интертензитет на икономическия растеж и субхипергенния интертензитет на икономическия растеж.
Частното между частичния интертензитет и темпа на растежа е частичната
интертензивност на икономическия растеж 1 > M > 0. Съставки на частичния интертензитет са предимственият интертензитет на икономическия
растеж, балансираният интертензитет на икономическия растеж, миноритарният интертензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния интертензитет са частичният интертензитет на продуктовия икономически растеж* (partial intertensivity of the
product economic growth), частичният интертензитет на факторовия
икономически растеж* (partial intertensivity of the factor economic growth),
частичният интертензитет на полезностния икономически растеж*
(partial intertensivity of the utility economic growth), частичният интертензитет на стойностния икономически растеж* (partial intertensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен интертензитет на икономическия растеж* (partial constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и частичен променлив интертензитет на икономическия растеж* (partial variable intertensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив
интертензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable intertensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable intertensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив интертензитет са (а) частичният покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (partial raising intertensivity of the economic growth), което е
частично интертензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният
спадащ интертензитет на икономическия растеж* (partial subsiding intertensivity of the economic growth), което е частично субинтертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният
покачващ се интертензитет образуват понятието за частичен неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding intertensivity
of the economic growth) [което е частично несубинтертензивиране на ико53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж* (partial unsubintertensivition of the economic growth)], а
частичният постоянен и частичният спадащ интертензитет образуват понятието за частичен непокачващ се интертензитет на икономическия растеж*
(partial unraising intertensivity of the economic growth) [което е частично неинтертензивиране на икономическия растеж* (partial unintertensivition of the
economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (partial economic automaton) –
икономически автомат (в качеството му на математически модел на динамична икономическа система), в който функцията на икономическите преходи
(вж. икономически автомат, алгебра на икономическите автомати и функция
на икономическия автомат) Ψ (a, x), или функцията на изходните икономически въздействия* (output economic impacts /actions/ function) Φ (a, x), или и
двете заедно са определени не за всички двойки значения на своите аргументи
a и x. Затова при този вид икономически автомати понятието за еквивалентност между определените автомати (вж. еквивалентни икономически автомати) и между техните състояния се замества с по-общото понятие за съвместимост на икономическите автомати* (economic automatons compatibility),
което се основава върху съвместимостта на икономическите изображения, които са индуцирани в областта на пресичането на определенията на тези автомати.
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК (partial economic risk) в дуалното
икономическо управление – вж. дуално управление в икономическата система.
ЧАСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК (partial economic risk) (ки) – във:
условен частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата система);
частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата
система).
ЧАСТИЧЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на икономическия растеж
i с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > i > 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъщес54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твяването на икономическия растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва частичния катензитет до темпа на растежа y, е частичният 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, инкатензитета на икономическия
растеж, субцялостния катензитет на икономическия растеж и субхипергенния катензитет на икономическия растеж. Частното между частичния катензитет и темпа на растежа е частичната катензивност на икономическия растеж 1 > I > 0. Съставки на частичния катензитет са предимственият катензитет на икономическия растеж, балансираният катензитет на икономическия растеж, миноритарният катензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния катензитет са частичният катензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial catensivity of the product
economic growth), частичният катензитет на факторовия икономически
растеж* (partial catensivity of the factor economic growth), частичният катензитет на полезностния икономически растеж* (partial catensivity of the
utility economic growth), частичният катензитет на стойностния икономически растеж* (partial catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен катензитет на икономическия растеж* (partial constant catensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив катензитет на икономическия растеж* (partial variable catensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable catensivity of
the economic growth) и частичен невремево-променлив катензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив катензитет са (а)
частичният покачващ се катензитет на икономическия растеж* (partial
raising catensivity of the economic growth), което е частично катензивиране на
икономическия растеж, и (б) частичният спадащ катензитет на иконо55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж* (partial subsiding catensivity of the economic growth), което
е частично субкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се катензитет образуват понятието за частичен неспадащ катензитет на икономическия растеж* (partial
unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е частично несубкатензивиране на икономическия растеж* (partial unsubcatensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ катензитет образуват понятието за частичен непокачващ се катензитет на икономическия
растеж* (partial unraising catensivity of the economic growth) [което е частично некатензивиране на икономическия растеж* (partial uncatensivition of the
economic growth)].
ЧАСТИЧЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж r с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > r > 0 на
някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на качествения
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът
на икономическия растеж, който допълва частичния квалитензитет до темпа
на растежа y, е частичният 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,
инквалитензитета на икономическия растеж, субцялостния квалитензитет
на икономическия растеж и субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между частичния квалитензитет и темпа на растежа е
частичната квалитензивност на икономическия растеж 1 > R > 0. Съставки
на частичния квалитензитет са предимственият квалитензитет на икономическия растеж, балансираният квалитензитет на икономическия растеж,
миноритарният квалитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния квалитензитет са частичният квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (partial qualitensivity of the
product economic growth), частичният квалитензитет на факторовия ико56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж* (partial qualitensivity of the factor economic growth), частичният квалитензитет на полезностния икономически растеж* (partial
qualitensivity of the utility economic growth), частичният квалитензитет на
стойностния икономически растеж* (partial qualitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (partial constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически
растеж) и частичен променлив квалитензитет на икономическия растеж* (partial variable qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив
квалитензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable
qualitensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable
qualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив
квалитензитет са (а) частичният покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (partial raising qualitensivity of the economic growth), което е
частично квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният
спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (partial subsiding qualitensivity of the economic growth), което е частично субквалитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният
покачващ се квалитензитет образуват понятието за частичен неспадащ квалитензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding qualitensivity of
the economic growth) [което е частично несубквалитензивиране на икономическия растеж* (partial unsubqualitensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ квалитензитет образуват понятието за
частичен непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (partial unraising qualitensivity of the economic growth) [което е частично неквалитензивиране на икономическия растеж* (partial unqualitensivition of the
economic growth)].
ЧАСТИЧЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия растеж q с положително значение, което е по-малко от темпа на
икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > q > 0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y,
чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва частичния квантитензитет до темпа на
растежа y, е частичният 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,
инквантитензитета на икономическия растеж, субцялостния квантитензитет на икономическия растеж и субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между частичния квантитензитет и темпа на растежа е частичната квантитензивност на икономическия растеж 1 > Q > 0.
Съставки на частичния квантитензитет са предимственият квантитензитет
на икономическия растеж, балансираният квантитензитет на икономическия растеж, миноритарният квантитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния квантитензитет са частичният квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (partial quantitensivity of the
product economic growth), частичният квантитензитет на факторовия
икономически растеж* (partial quantitensivity of the factor economic growth),
частичният квантитензитет на полезностния икономически растеж*
(partial quantitensivity of the utility economic growth), частичният квантитензитет на стойностния икономически растеж* (partial quantitensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (partial constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив квантитензитет на икономическия
растеж* (partial variable quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времевопроменлив квантитензитет на икономическия растеж* (partial temporallyvariable quantitensivity of the economic growth) и частичен невремевопроменлив квантитензитет на икономическия растеж* (partial non58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------temporally-variable quantitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
частичения променлив квантитензитет са (а) частичният покачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (partial raising quantitensivity of the
economic growth), което е частично квантитензивиране на икономическия
растеж, и (б) частичният спадащ квантитензитет на икономическия
растеж* (partial subsiding quantitensivity of the economic growth), което е частично субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се квантитензитет образуват понятието за частичен неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е частично несубквантитензивиране на икономическия растеж* (partial unsubquantitensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и частичният
спадащ квантитензитет образуват понятието за частичен непокачващ се
квантитензитет на икономическия растеж* (partial unraising quantitensivity of the economic growth) [което е частично неквантитензивиране на икономическия растеж* (partial unquantitensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial combined dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial combined dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial combined dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial combined dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial combined typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial combined typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет на икономическия растеж
co с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > co > 0 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва частичния котензитет до темпа на растежа y, е частичният 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, инкотензитета на икономическия растеж, субцялостния котензитет на икономическия растеж и субхипергенния
фитензитет на икономическия растеж. Частното между частичния котензитет и темпа на растежа е частичната котензивност на икономическия растеж 1 > CO > 0. Съставки на частичния котензитет са предимственият котензитет на икономическия растеж, балансираният котензитет на икономическия растеж, миноритарният котензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на частичния котензитет (вж. икономическа форма)
са частичният квалитензитет на икономическия растеж, частичният екстратензитет на икономическия растеж, частичният оптензитет на икономическия растеж, частичният екстертензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния котензитет са още частичният котензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial cotensivity of the product
economic growth), частичният котензитет на факторовия икономически
растеж* (partial cotensivity of the factor economic growth), частичният котензитет на полезностния икономически растеж* (partial cotensivity of the
utility economic growth), частичният котензитет на стойностния икономически растеж* (partial cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен котензитет на икономическия растеж* (partial constant cotensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив котензитет на икономическия растеж* (partial variable cotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable cotensivity of
the economic growth) и частичен невремево-променлив котензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив котензитет са (а)
частичният покачващ се котензитет на икономическия растеж* (partial
raising cotensivity of the economic growth), което е частично котензивиране на
икономическия растеж, и (б) частичният спадащ котензитет на икономическия растеж* (partial subsiding cotensivity of the economic growth), което
е частично субкотензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се котензитет образуват понятието за частичен неспадащ котензитет на икономическия растеж* (partial
unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е частично несубкотензивиране на икономическия растеж* (partial unsubcotensivition of the
economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ котензитет
образуват понятието за частичен непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (partial unraising cotensivity of the economic growth) [което е
частично некотензивиране на икономическия растеж* (partial uncotensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия
растеж y > d > 0, който е общо понятие за частичен екстензитет на икономическия растеж и частичен екстратензитет на икономическия растеж;
креатензитет на икономическия растеж d, чието положително значение е помалко от темпа на икономическия растеж y. 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, инкреатензитета на икономическия растеж, субцялостния екстензитет на икономическия растеж и субхипергенния креатензитет на икономическия растеж. Частното между частичния креатензитет и темпа на растежа е частичната креатензивност на
икономическия растеж 1 > D > 0. Съставки на частичния креатензитет са предимственият креатензитет на икономическия растеж, балансираният креатензитет на икономическия растеж, миноритарният креатензитет на
икономическия растеж.
Разновидности на частичния креатензитет са частичният креатензитет на продуктовия икономически растеж* (partial creatensivity of the product economic growth), частичният креатензитет на факторовия икономически растеж* (partial creatensivity of the factor economic growth), частичният креатензитет на полезностния икономически растеж* (partial creatensivity of the utility economic growth), частичният креатензитет на
стойностния икономически растеж* (partial creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически
растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен креатензитет на икономическия растеж* (partial constant creatensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за частичния постоянен екстензитет и частичния постоянен екстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив креатензитет на
икономическия растеж* (partial variable creatensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за частичния променлив екстензитет и частичния променлив екстратензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable creatensivity of the economic
growth) и частичен невремево-променлив креатензитет на икономическия
растеж* (partial non-temporally-variable creatensivity of the economic growth)].
Разновидности на частичения променлив креатензитет са (а) частичният покачващ се креатензитет на икономическия растеж* (partial raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за частичен покачващ се екстензитет и частичен покачващ се екстратензитет на растежа), което е частично
креатензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният спадащ креатензитет на икономическия растеж* (partial subsiding creatensivity of the
economic growth) (общо понятие за частичен спадащ екстензитет и частичен
спадащ екстратензитет на растежа), което е частично субкреатензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният
покачващ се креатензитет образуват понятието за частичен неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding creatensivity of the
economic growth) [което е частично несубкреатензивиране на икономическия растеж* (partial unsubcreatensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ креатензитет образуват понятието за частичен непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (partial
unraising creatensivity of the economic growth) [което е частично некреатензивиране на икономическия растеж* (partial uncreatensivition of the economic
growth)].
ЧАСТИЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (partial macroeconomic product) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически продукт (в
макр.).
ЧАСТИЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (partial macroeconomic labour) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически труд (в
макр.).
ЧАСТИЧЕН
НАРОДНОСТОПАНСКИ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ (partial all-macroeconomic product) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически продукт (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН
НАРОДНОСТОПАНСКИ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
ТРУД (partial all-macroeconomic labour) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически труд (в
макр.).
ЧАСТИЧЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ ПРОДУКТ (partial all-macroeconomic product) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически продукт (в
макр.).
ЧАСТИЧЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ ТРУД (partial all-macroeconomic
labour) (ки) – във:
агрегатен частичен народностопански макроикономически труд (в
макр.).
ЧАСТИЧЕН ОБЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial combined dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ОБЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (partial combined relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ЧАСТИЧЕН ОБРАЗУВАН ПРОДУКТ* (partial generated product) (в макр.)
(подразбира се като частично-образувано-продуктова предметна маса) (*) –
образуван продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния образуван продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични образувани продукти (в макр.) са вътрешносистемният продукт (в макр.) и входният продукт (в макр.). Негови разновидности са частичният производствен продукт (в макр.) [негови разновидности са междинният продукт (в макр.) и чистият продукт (в макр.)] и частичният индуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са промеждутъчният продукт
(в макр.) и въведеният продукт (в макр.)]. Негови разновидности са още отделният частичен образуван продукт (в макр.) и съвкупният частичен обра68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зуван продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под частичен образуван
продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен образуван
продукт (в макр.). При покупко-продажба частичният образуван продукт (в
макр.) се представя като разход на частичен образуван продукт* (partial
generated product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на частичен образуван продукт* (partial generated product incoming) (в
макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ОБРАЗУВАН ПРОДУКТ (partial generated product) (ки) – във:
отделен частичен образуван продукт (в макр.);
съвкупен частичен образуван продукт (в макр.);
частичен образуван продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ПРОДУКТ* (partial utilized product) (в
макр.) (подразбира се като частично-оползотворено-продуктова предметна
маса) (*) – оползотворен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от пълния оползотворен продукт (в макр.). Конституира се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични оползотворени продукти (в макр.) са вътрешносистемният продукт (в макр.) и изходният продукт (в макр.). Негови
разновидности са частичният употребен продукт (в макр.) [негови разновидности са промеждутъчният продукт (в макр.) и крайният продукт (в
макр.)] и частичният дедуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са
междинният продукт (в макр.) и изведеният продукт (в макр.)]. Негови разновидности са още отделният частичен оползотворен продукт (в макр.) и
съвкупният частичен оползотворен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под частичен оползотворен продукт (в макр.) обикновено се подразбира
съвкупният частичен оползотворен продукт (в макр.). При покупко-продажба
частичният оползотворен продукт (в макр.) се представя като разход на частичен оползотворен продукт* (partial utilized product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на частичен оползотворен продукт* (partial utilized product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ПРОДУКТ (partial utilized product) (ки) –
във:
отделен частичен оползотворен продукт (в макр.);
съвкупен частичен оползотворен продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен оползотворен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия растеж a с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено положително участие y > a > 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на неидентифицирания
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на
икономическия растеж, който допълва частичния оптензитет до темпа на растежа y, е частичният 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, иноптензитета на
икономическия растеж, субцялостния оптензитет на икономическия растеж
и субхипергенния катензитет на икономическия растеж. Частното между
частичния оптензитет и темпа на растежа е частичната оптензивност на икономическия растеж 1 > A > 0. Съставки на частичния оптензитет са предимственият оптензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет
на икономическия растеж, миноритарният оптензитет на икономическия
растеж.
Разновидности на частичния оптензитет са частичният оптензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial optensivity of the product
economic growth), частичният оптензитет на факторовия икономически
растеж* (partial optensivity of the factor economic growth), частичният оптензитет на полезностния икономически растеж* (partial optensivity of the
utility economic growth), частичният оптензитет на стойностния икономически растеж* (partial optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен оптензитет на икономическия растеж* (partial constant optensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив оптензитет на икономическия растеж* (par70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tial variable optensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable optensivity of
the economic growth) и частичен невремево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable optensivity of the
economic growth)]. Разновидности на частичения променлив оптензитет са (а)
частичният покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (partial
raising optensivity of the economic growth), което е частично оптензивиране на
икономическия растеж, и (б) частичният спадащ оптензитет на икономическия растеж* (partial subsiding optensivity of the economic growth), което
е частично субоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се оптензитет образуват понятието за частичен неспадащ оптензитет на икономическия растеж* (partial
unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е частично несубоптензивиране на икономическия растеж* (partial unsuboptensivition of the
economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ оптензитет
образуват понятието за частичен непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (partial unraising optensivity of the economic growth) [което е
частично неоптензивиране на икономическия растеж* (partial unoptensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ПРИВЕДЕН ПРОДУКТ* (partial reduced product) (в макр.)
(подразбира се като частично-приведено-продуктова предметна маса) (*) –
приведен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния приведен продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични приведени продукти (в макр.) са вътрешносистемният продукт
(в макр.) и граничния продукт (в макр.). Негови разновидности са още отделният частичен приведен продукт (в макр.), съвкупният частичен приведен
продукт (в макр.), частичният дедуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са промеждутъчният продукт (в макр.) и въведеният продукт (в
макр.)] и частичният дедуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са
междинният продукт (в макр.) и изведеният продукт (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под частичен приведен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен приведен продукт (в макр.). При покупко-продажба
частичният приведен продукт (в макр.) се представя като разход на частичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приведен продукт* (partial reduced product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на частичен приведен продукт* (partial
reduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ПРИВЕДЕН ПРОДУКТ (partial reduced product) (ки) – във:
отделен частичен приведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен приведен продукт (в макр.);
частичен приведен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ПРОДУКТ* (partial product) (в макр.) (подразбира се като частично-продуктова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална
разновидност на агрегатния частичен народностопански макроикономически
продукт (в макр.) и съставна функционална част на пълния продукт (в макр.),
която е парично изражение на определена според някакъв функционален признак част от възпроизведен (образуван или оползотворен) от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт) за единица време (обикновено
за една година). Конституира се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са отделният частичен продукт (в макр.), съвкупният частичен
продукт (в макр.), частичният произведен продукт (в макр.) [в т.ч. отделният
частичен произведен продукт (в макр.) и съвкупният частичен произведен
продукт (в макр.)], частичният индуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният частичен индуциран продукт (в макр.) и съвкупният частичен индуциран
продукт (в макр.)], частичният употребен продукт (в макр.) [в т.ч. отделният частичен употребен продукт (в макр.) и съвкупният частичен употребен
продукт (в макр.)], частичният дедуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният
частичен дедуциран продукт (в макр.) и съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под
частичен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен
продукт (в макр.). При покупко-продажба частичният продукт (в макр.) се
представя като разход на частичен продукт* (partial product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на частичен продукт*
(partial product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ПРОДУКТ (partial product) (ки) – във:
отделен частичен възпроизведен продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частичен дедуциран продукт (в макр.);
отделен частичен индуциран продукт (в макр.);
отделен частичен образуван продукт (в макр.);
отделен частичен оползотворен продукт (в макр.);
отделен частичен приведен продукт (в макр.);
отделен частичен продукт (в макр.);
отделен частичен произведен продукт (в макр.);
отделен частичен стопанствен продукт (в макр.);
отделен частичен употребен продукт (в макр.);
съвкупен частичен възпроизведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен образуван продукт (в макр.);
съвкупен частичен оползотворен продукт (в макр.);
съвкупен частичен приведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен продукт (в макр.);
съвкупен частичен произведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен стопанствен продукт (в макр.);
съвкупен частичен употребен продукт (в макр.);
частичен възпроизведен продукт (в макр.);
частичен дедуциран продукт (в макр.);
частичен индуциран продукт (в макр.);
частичен образуван продукт (в макр.);
частичен оползотворен продукт;
частичен приведен продукт (в макр.);
частичен продукт (в макр.);
частичен произведен продукт (в макр.);
частичен стопанствен продукт (в макр.);
частичен употребен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (partial produced product) (в макр.)
(подразбира се като частично-произведено-продуктова предметна маса) (*)
– произведен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния произведен продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са междинният продукт (в макр.) [което е същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като произведен вътрешносистемен продукт (в макр.)] и чистият продукт (в
макр.) [което е същото като произведен външносистемен продукт (в макр.)].
Негови разновидности са още отделният частичен произведен продукт (в
макр.) и съвкупният частичен произведен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под частичен произведен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен произведен продукт (в макр.). При покупко-продажба
частичният произведен продукт (в макр.) се представя като разход на частичен произведен продукт* (partial produced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на частичен произведен продукт*
(partial produced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ (partial produced product) (ки) – във:
отделен частичен произведен продукт (в макр.);
частичен произведен продукт (в макр.);
съвкупен частичен произведен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (partial
production economic factor) – вж. производствен икономически фактор.
ЧАСТИЧЕН РЕЗЕРВ (fractional reserve) (ки) – във:
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.);
частичен банков резерв (в макр.) (същото като частично резервно банково
покритие (в макр.)).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial relevant dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (partial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия растеж
y > j > 0, който е общо понятие за частичен катензитет на икономическия
растеж и частичен оптензитет на икономическия растеж; ретензитет на
икономическия растеж j, чието положително значение е по-малко от темпа на
икономическия растеж y. 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, инретензитета на икономическия растеж, субцялостния катензитет на икономическия растеж и субхипергенния ретензитет на
икономическия растеж. Частното между частичния ретензитет и темпа на рас75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тежа е частичната ретензивност на икономическия растеж 1 > J > 0. Съставки на частичния ретензитет са предимственият ретензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономическия растеж, миноритарният ретензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния ретензитет са частичният ретензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial retensivity of the product
economic growth), частичният ретензитет на факторовия икономически
растеж* (partial retensivity of the factor economic growth), частичният ретензитет на полезностния икономически растеж* (partial retensivity of the utility economic growth), частичният ретензитет на стойностния икономически растеж* (partial retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен ретензитет на икономическия растеж* (partial constant retensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за частичния постоянен катензитет
и частичния постоянен оптензитет на растежа и е понятие на стационарния
икономически растеж) и частичен променлив ретензитет на икономическия растеж* (partial variable retensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за частичния променлив катензитет и частичния променлив оптензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
частичен времево-променлив ретензитет на икономическия растеж*
(partial temporally-variable retensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив ретензитет са (а) частичният покачващ се ретензитет
на икономическия растеж* (partial raising retensivity of the economic growth)
(общо понятие за частичен покачващ се катензитет и частичен покачващ се
оптензитет на растежа), което е частично ретензивиране на икономическия
растеж, и (б) частичният спадащ ретензитет на икономическия растеж* (partial subsiding retensivity of the economic growth) (общо понятие за
частичен спадащ катензитет и частичен спадащ оптензитет на растежа), което
е частично субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частичният постоянен и частичният покачващ се ретензитет образуват понятието за частичен неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (partial
unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е частично несубретензивиране на икономическия растеж* (partial unsubretensivition of the
76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ ретензитет
образуват понятието за частичен непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (partial unraising retensivity of the economic growth) [което е
частично неретензивиране на икономическия растеж* (partial unretensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧЕН СТОПАНСТВЕН ПРОДУКТ* (partial protoeconomized product)
(в макр.) (подразбира се като частично-стопанствено-продуктова предметна маса) (*) – стопанствен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от пълния стопапанствен продукт (в макр.). Конституира се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични стопанствени продукти (в макр.)
са вътрешносистемният продукт (в макр.) и остатъчния продукт (в макр.).
Негови разновидности са още отделният частичен стопанствен продукт (в
макр.), съвкупният частичен стопанствен продукт (в макр.), частичният
произведен продукт (в макр.) [негови разновидности са междинният продукт
(в макр.) и чистият продукт (в макр.)] и частичният употребен продукт (в
макр.) [негови разновидности са промеждутъчният продукт (в макр.) и
крайният продукт (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под частичен стопаствен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен стопанствен продукт (в макр.). При покупко-продажба частичният стопанствен продукт (в макр.) се представя като разход на частичен стопанствен продукт*
(partial protoeconomized product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и
като постъпление на частичен стопанствен продукт* (partial protoeconomized product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН СТОПАНСТВЕН ПРОДУКТ (partial protoeconomized product)
(ки) – във:
отделен частичен стопанствен продукт (в макр.);
съвкупен частичен стопанствен продукт (в макр.);
частичен стопанствен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (partial typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (partial typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
частичен комбиниран типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ЧАСТИЧЕН УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ* (partial used product) (в макр.) (подразбира се като частично-употребено-продуктова предметна маса) (*) –
употребен продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е
част от пълния употребен продукт (в макр.). Конституира се като съставка на
стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса
на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонти78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ев). Негови разновидности са промеждутъчният продукт (в макр.) [което е
същото като употребен вътрешносистемен продукт (в макр.)] и крайният
продукт (в макр.) [което е същото като употребен външносистемен продукт
(в макр.)]. Негови разновидности са още отделният частичен употребен продукт (в макр.) и съвкупният частичен употребен продукт (в макр.). Ако не е
посочено друго, под частичен употребен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният частичен употребен продукт (в макр.). При покупкопродажба частичният употребен продукт (в макр.) се представя като разход на
частичен употребен продукт* (partial used product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на частичен употребен продукт*
(partial used product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ЧАСТИЧЕН УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ (partial used product) (ки) – във:
отделен частичен употребен продукт (в макр.);
частичен употребен продукт (в макр.);
съвкупен частичен употребен продукт (в макр.).
ЧАСТИЧЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial
fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия растеж
fi с положително значение, което е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие y > fi > 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът
на икономическия растеж, който допълва частичния фитензитет до темпа на
растежа y, е частичният 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, инфитензитета на икономическия растеж, субцялостния фитензитет на икономическия растеж и субхипергенния фитензитет на икономическия растеж. Частното между частичния фитензитет и темпа на растежа е частичната
фитензивност на икономическия растеж 1 > FI > 0. Съставки на частичния
фитензитет са предимственият фитензитет на икономическия растеж, ба79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лансираният фитензитет на икономическия растеж, миноритарният фитензитет на икономическия растеж.
Форми на проявление на частичния фитензитет (вж. икономическа форма)
са частичният квантитензитет на икономическия растеж, частичният екстензитет на икономическия растеж, частичният катензитет на икономическия растеж, частичният интертензитет на икономическия растеж. Разновидности на частичния фитензитет са още частичният фитензитет на
продуктовия икономически растеж* (partial fitensivity of the product
economic growth), частичният фитензитет на факторовия икономически
растеж* (partial fitensivity of the factor economic growth), частичният фитензитет на полезностния икономически растеж* (partial fitensivity of the
utility economic growth), частичният фитензитет на стойностния икономически растеж* (partial fitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен фитензитет на икономическия растеж* (partial constant fitensivity of
the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частичен променлив фитензитет на икономическия растеж* (partial variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable fitensivity of the
economic growth) и частичен невремево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable fitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на частичения променлив фитензитет са (а) частичният покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (partial raising
fitensivity of the economic growth), което е частично фитензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният спадащ фитензитет на икономическия растеж* (partial subsiding fitensivity of the economic growth), което е частично субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност частичният постоянен и частичният покачващ се фитензитет образуват понятието
за частичен неспадащ фитензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding fitensivity of the economic growth) [което е частично несубфитензивиране на икономическия растеж* (partial unsubfitensivition of the economic
growth)], а частичният постоянен и частичният спадащ фитензитет образуват
понятието за частичен непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (partial unraising fitensivity of the economic growth) [което е частично
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нефитензивиране на икономическия растеж* (partial unfitensivition of the
economic growth)].
ЧАСТИЧЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж y > o > 0, който е общо понятие за частичен квантитензитет на икономическия растеж и частичен квалитензитет на икономическия
растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието положително значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y. 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, инхомеотензитета на икономическия растеж, субцялостния квантитензитет на икономическия растеж и субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж.
Частното между частичния хомеотензитет и темпа на растежа е частичната
хомеотензивност на икономическия растеж 1 > O > 0. Съставки на частичния
хомеотензитет са предимственият хомеотензитет на икономическия растеж, балансираният хомеотензитет на икономическия растеж, миноритарният хомеотензитет на икономическия растеж.
Разновидности на частичния хомеотензитет са частичният хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (partial homeotensivity of the
product economic growth), частичният хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (partial homeotensivity of the factor economic growth),
частичният хомеотензитет на полезностния икономически растеж*
(partial homeotensivity of the utility economic growth), частичният хомеотензитет на стойностния икономически растеж* (partial homeotensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичен постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (partial constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за частичния постоянен
квантитензитет и частичния постоянен квалитензитет на растежа и е понятие
на стационарния икономически растеж) и частичен променлив хомеотен81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж* (partial variable homeotensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за частичния променлив квантитензитет и частичния променлив квалитензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичен времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (partial temporally-variable homeotensivity of the economic growth) и частичен невремево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable homeotensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичения променлив хомеотензитет са (а) частичният покачващ се хомеотензитет на икономическия
растеж* (partial raising homeotensivity of the economic growth) (общо понятие
за частичен покачващ се квантитензитет и частичен покачващ се квалитензитет на растежа), което е частично хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) частичният спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (partial subsiding homeotensivity of the economic growth) (общо понятие
за частичен спадащ квантитензитет и частичен спадащ квалитензитет на растежа), което е частично субхомеотензивиране на икономическия растеж. В
своята общност частичният постоянен и частичният покачващ се хомеотензитет образуват понятието за частичен неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (partial unsubsiding homeotensivity of the economic growth)
[което е частично несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (partial unsubhomeotensivition of the economic growth)], а частичният постоянен и
частичният спадащ хомеотензитет образуват понятието за частичен непокачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (partial unraising homeotensivity of the economic growth) [което е частично нехомеотензивиране на
икономическия растеж* (partial unhomeotensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж 1 > BI > 0, която е общо понятие за частична фитензивност на икономическия растеж и частична котензивност на икономическия растеж; битензивност на икономическия растеж BI, чието положително значение е по-малко
от единица. 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 адибитензивността на иконо82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, инбитензивността на икономическия растеж, субцялостната фитензивност на икономическия растеж и субхипергенната битензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния битензитет
на икономическия растеж темпа на икономическия растеж y > bi > 0 и темпа на икономическия растеж y. Съставки на частичната битензивност са предимствената битензивност на икономическия растеж, балансираната битензивност на икономическия растеж, миноритарната битензивност на
икономическия растеж.
Форми на проявление на частичната битензивност (вж. икономическа
форма) са частичната хомеотензивност на икономическия растеж, частичната креатензивност на икономическия растеж, частичната ретензивност
на икономическия растеж, частичната битертензивност на икономическия
растеж. Разновидности на частичната битензивност са още частичната битензивност на продуктовия икономически растеж* (partial bitensity of the
product economic growth), частичната битензивност на факторовия икономически растеж* (partial bitensity of the factor economic growth), частичната битензивност на полезностния икономически растеж* (partial bitensity of the utility economic growth), частичната битензивност на стойностния икономически растеж* (partial bitensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна битензивност на икономическия растеж* (partial constant bitensity of
the economic growth) (която е общо понятие за частичната постоянна фитензивност и частичната постоянна котензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива битензивност на
икономическия растеж* (partial variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за частичната променлива фитензивност и частичната
променлива котензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлива битензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable bitensity of the economic
growth) и частична невремево-променлива битензивност на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable bitensity of the economic growth)].
Разновидности на частичната променлива битензивност са (а) частичната
покачваща се битензивност на икономическия растеж* (partial raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за частична покачваща се фитензивност и частична покачвща се котензивност на растежа), което е частична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------битензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща битензивност на икономическия растеж* (partial subsiding bitensity of the
economic growth) (общо понятие за частична спадаща фитензивност и частична
спадаща котензивност на растежа), което е частична суббитензификация на
икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната
покачваща се битензивност образуват понятието за частична неспадаща битензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding bitensity of the
economic growth) [което е частична несуббитензификация на икономическия растеж* (partial unsubbitensification of the economic growth)], а частичната
постоянна и частичната спадаща битензивност образуват понятието за частична непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (partial
unraising bitensity of the economic growth) [което е частична небитензификация на икономическия растеж* (partial unbitensification of the economic
growth)].
ЧАСТИЧНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial bitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за частична
фитензификация на икономическия растеж и частична котензификация на
икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичния битензитет
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична битензисуфикация на икономическия растеж* (partial bitensisufication of the
economic growth) [което е същото като частична битензифициране на икономическия растеж* (partial bitensifing of the economic growth)], а при случай
(б) се извършва частична битензидефикация на икономическия растеж*
(partial bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на икономическия растеж 1 > K > 0, която е общо понятие за частична интертензивност
на икономическия растеж и частична екстертензивност на икономическия
растеж; битертензивност на икономическия растеж K, чието положително
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значение е по-малко от единица. 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, инбитертензивността на
икономическия растеж, субцялостната интертензивност на икономическия
растеж и субхипергенната битертензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между частичния битертензитет на икономическия растеж темпа
на икономическия растеж y > k > 0 и темпа на икономическия растеж y. Съставки на частичната битертензивност са предимствената битертензивност
на икономическия растеж, балансираната битертензивност на икономическия растеж, миноритарната битертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната битертензивност са частичната битертензивност на продуктовия икономически растеж* (partial bitertensity of
the product economic growth), частичната битертензивност на факторовия
икономически растеж* (partial bitertensity of the factor economic growth),
частичната битертензивност на полезностния икономически растеж*
(partial bitertensity of the utility economic growth), частичната битертензивност на стойностния икономически растеж* (partial bitertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна битертензивност на икономическия растеж* (partial constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за частичната постоянна интертензивност и частичната постоянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива битертензивност на икономическия растеж* (partial variable bitertensity of the
economic growth) (която е общо понятие за частичната променлива интертензивност и частичната променлива екстертензивност на растежа и понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлива битертензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable bitertensity of the economic growth) и частична невремевопроменлива битертензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable bitertensity of the economic growth)]. Разновидности на час85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичната променлива битертензивност са (а) частичната покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (partial raising bitertensity of the
economic growth) (общо понятие за частична покачваща се интертензивност и
частична покачвща се екстертензивност на растежа), което е частична битертензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща битертензивност на икономическия растеж* (partial subsiding bitertensity of
the economic growth) (общо понятие за частична спадаща интертензивност и
частична спадаща екстертензивност на растежа), което е частична суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се битертензивност образуват понятието за
частична неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (partial
unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е частична несуббитертензификация на икономическия растеж* (partial unsubbitertensification
of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща битертензивност образуват понятието за частична непокачваща се битертензивност на икономическия растеж* (partial unraising bitertensity of the economic
growth) [което е частична небитертензификация на икономическия растеж* (partial unbitertensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial bitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
частична интертензификация на икономическия растеж и частична екстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на частичния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична битертензисуфикация на икономическия
растеж* (partial bitertensisufication of the economic growth) [което е същото
като частична битертензифициране на икономическия растеж* (partial
bitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична
битертензидефикация на икономическия растеж* (partial bitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЗАИМНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (partial
mutual economic information) – количество на икономическата информация за
една икономическа система, което се съдържа в отделно съобщение, посочващо, че друга икономическа система се намира в определено множество от състояния. Вж. икономическа информация.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external exoecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икокореномически ексоекстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external exoecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична външна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоексстит);
частична външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстуит);
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external exoeconomic constitution /constitutivity/) – вж. икономически ексоекстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоексстит);
частична външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоекстуит);
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external exoecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексоекстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат);
частична външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстуит);
единна частична външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external exoecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж.
икотехномически ексоекстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external exoecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат);
частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстуит);
единна частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external exoecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икоуниреномически ексоекстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external exoecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична външна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоексстит);
частична външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстуит);
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически екстуит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексстит);
частична външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически екстуит);
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(partial external economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат);
частична външна икономическа конституираност (вж. икономически
екстуит);
единна частична външна икономическа конституираност (вж. икономически ексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(partial external ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial external ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически екстуит);
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
единна частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(partial external ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически
екстуит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial external ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически екстуит);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат);
единна частична външна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстуит);
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат);
единна частична външна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external typical ecocorenomic constitution /constitutivity/)
– вж. типичен икокореномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external typical ecocorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
единна частична външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически ексстит);
частична външна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически екстуит);
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external typical economic constitution /constitutivity/) – вж.
типичен икономически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external typical economic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
частична съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстат);
частична външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстуит);
единна частична външна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически ексстит).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external typical ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
типичен икореномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external typical ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексстит);
частична външна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически екстуит);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external typical ecotechnomic constitution /constitutivity/)
– вж. типичен икотехномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external typical ecotechnomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
единна частична външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексстит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична външна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически екстуит);
частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат).
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial external typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически екстуит.
ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial external typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически ексстит);
частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически екстуит);
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икокореномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоинститит);
частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal exoeconomic constitution /constitutivity/) – вж. икономически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоинститит);
частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтуит);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal exoecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна ексоикореномическа конституираност
(вж. икореномически ексоинститит);
частична вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА
ВЪТРЕШНА
ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal exoecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. икотехномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal exoecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоинститит);
частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтуит);
частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal exoecounirenomic constitution /constitutivity/) –
вж. икоуниреномически ексоинтуит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal exoecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
единна частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститит);
частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоинтуит);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически инститит);
частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(partial internal economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial internal economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически инститит);
частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически
интуит);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial internal ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна икореномическа конституираност (вж.
икореномически инститит);
частична вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически инститит);
частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икоуниреномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически инститит);
частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икокореномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически инститит);
частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal typical economic constitution /constitutivity/) – вж.
типичен икономически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal typical economic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична вътрешна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически инститит);
частична вътрешна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически интуит);
частична съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal typical ecorenomic constitution /constitutivity/) –
вж. типичен икореномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal typical ecorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
единна частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икотехномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически инститит);
частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат).
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial internal typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически интуит.
ЧАСТИЧНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial internal typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
единна частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически инститит);
частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат).
ЧАСТИЧНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial exoecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоексстит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоинститит);
единна частична цялостна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоконтит);
частична външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстуит);
частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоексстит);
единна частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоинститит);
единна частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоконтит);
частична външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоекстуит);
частична вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтуит);
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат);
частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконтуит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексстит);
единна частична вътрешна ексоикореномическа конституираност
(вж. икореномически ексоинститит);
единна частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконтит);
частична външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстуит);
частична вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial exoecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексстит);
единна частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоинститит);
единна частична цялостна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоконтит);
частична външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстуит);
частична вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтуит);
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial exoecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоексстит);
единна частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститит);
единна частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконтит);
частична външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстуит);
частична вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоинтуит);
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия
растеж E с положително значение, което е по-малко от единица; относително
изразено положително участие 1 > E > 0 на някакъв екстензивен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на
икономическия растеж, която допълва частичната екстензивност до единица,
е частичната екстратензивност на икономическия растеж. Разновидност е
на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензив100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност 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,
инекстензивността на икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния екстензитет на икономическия растеж y > e > 0 и темпа на растежа. Съставки на частичната екстензивност са предимствената екстензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на икономическия растеж, миноритарната екстензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната екстензивност са частичната екстензивност на продуктовия икономически растеж* (partial extensity of the product
economic growth), частичната екстензивност на факторовия икономически растеж* (partial extensity of the factor economic growth), частичната екстензивност на полезностния икономически растеж* (partial extensity of the
utility economic growth), частичната екстензивност на стойностния икономически растеж* (partial extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна екстензивност на икономическия растеж* (partial constant extensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива екстензивност на икономическия растеж*
(partial variable extensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлив екстензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable extensity of
the economic growth) и частична невремево-променлив екстензивност на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable extensity of the economic growth)]. Разновидности на частичената променлива екстензивност са (а)
частичната покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (partial raising extensity of the economic growth), което е частична екстензификация
на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща екстензивност на
икономическия растеж* (partial subsiding extensity of the economic growth),
което е частична субекстензификация на икономическия растеж. В своята
общност частичната постоянна и частичната покачваща се екстензивност образуват понятието за частична неспадаща екстензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (partial unsubsiding extensity of the economic growth) [което е частична несубекстензификация на икономическия растеж* (partial unsubextensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща екстензивност образуват понятието за частична непокачващ се екстензивност на икономическия растеж* (partial unraising extensity of the
economic growth) [което е частична неекстензификация на икономическия
растеж* (partial unextensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичния екстензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична екстензисуфикация на икономическия растеж* (partial extensisufication of the economic growth) [което е същото като
частично екстензифициране на икономическия растеж* (partial extensifing
of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична екстензидефикация на икономическия растеж* (partial extensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на
икономическия растеж N с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > N > 0 на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия растеж, която допълва частичната екстертензивност до единица, е частичната 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпове на прираста. Съставка е на адиекстертензивността на икономическия растеж, инекстертензивността на икономическия растеж, субцялостната екстертензивност на икономическия растеж и субхипергенната интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния
екстертензитет на икономическия растеж y > n > 0 и темпа на растежа. Съставки на частичната екстертензивност са предимствената екстертензивност
на икономическия растеж, балансираната екстертензивност на икономическия растеж, миноритарната екстертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната екстертензивност са частичната екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (partial extertensity of
the product economic growth), частичната екстертензивност на факторовия икономически растеж* (partial extertensity of the factor economic growth),
частичната екстертензивност на полезностния икономически растеж*
(partial extertensity of the utility economic growth), частичната екстертензивност на стойностния икономически растеж* (partial extertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (partial constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и частична променлива екстертензивност на икономическия
растеж* (partial variable extertensity of the economic growth) (която е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлива екстертензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable extertensity of the economic growth) и частична невремевопроменлива екстертензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable extertensity of the economic growth)]. Разновидности на частичната променлива екстертензивност са (а) частичната покачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (partial raising extertensity of the
economic growth), което е частична екстертензификация на икономическия
растеж, и (б) частичната спадаща екстертензивност на икономическия
растеж* (partial subsiding extertensity of the economic growth), което е частична субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се екстертензивност образуват понятието за частична неспадаща екстертензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding extertensity of the economic growth) [което е частич103
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на несубекстертензификация на икономическия растеж* (partial unsubextertensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната
спадаща екстертензивност образуват понятието за частична непокачваща се
екстертензивност на икономическия растеж* (partial unraising extertensity
of the economic growth) [което е частична неекстертензификация на икономическия растеж* (partial unextertensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната екстертензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на частичния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на частичния екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична екстертензисуфикация на
икономическия растеж* (partial extertensisufication of the economic growth)
[което е същото като частично екстертензифициране на икономическия
растеж* (partial extertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична екстертензидефикация на икономическия растеж* (partial extertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на
икономическия растеж H с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > H > 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва частичната екстратензивност до единица, е частичната 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
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпове на прираста. Съставка е на адиекстратензивността на икономическия растеж, интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж), субцялостната екстратензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния екстратензитет на икономическия растеж y > h > 0 и темпа на растежа. Съставки на частичната екстратензивност са предимствената екстратензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономическия растеж, миноритарната екстратензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната екстратензивност са частичната екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (partial extratensity of
the product economic growth), частичната екстратензивност на факторовия икономически растеж* (partial extratensity of the factor economic growth),
частичната екстратензивност на полезностния икономически растеж*
(partial extratensity of the utility economic growth), частичната екстратензивност на стойностния икономически растеж* (partial extratensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (partial constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и частична променлива екстратензивност на икономическия
растеж* (partial variable extratensity of the economic growth) (която е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлива екстратензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable extratensity of the economic growth) и частична невремевопроменлива екстратензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable extratensity of the economic growth)]. Разновидности на частичната променлива екстратензивност са (а) частичната покачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (partial raising extratensity of the
economic growth), което е частична екстратензификация на икономическия
растеж, и (б) частичната спадаща екстратензивност на икономическия
растеж* (partial subsiding extratensity of the economic growth), което е частична субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се екстратензивност образуват понятието за частична неспадаща екстратензивност на икономическия рас105
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (partial unsubsiding extratensity of the economic growth) [което е частична несубекстратензификация на икономическия растеж* (partial unsubextratensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната
спадаща екстратензивност образуват понятието за частична непокачваща се
екстратензивност на икономическия растеж* (partial unraising extratensity
of the economic growth) [което е частична неекстратензификация на икономическия растеж* (partial unextratensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extratensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната екстратензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на частичния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на частичния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична екстратензисуфикация на
икономическия растеж* (partial extratensisufication of the economic growth)
[което е същото като частично екстратензифициране на икономическия
растеж* (partial extratensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична екстратензидефикация на икономическия растеж* (partial extratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексстит);
единна частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически инститит);
единна частична цялостна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически контит);
частична външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически екстуит);
частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интуит);
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат);
частична цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (partial economic information) – количество на икономическата информация, което се съдържа в отделно съобщение, според което икономическата система се намира в определено множество от състояния. Вж. икономическа информация.
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (partial economic information) (ки) – във:
частична взаимна икономическа информация;
частична икономическа информация.
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial economic
constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икономическа конституираност (вж. икономически ексстит);
единна частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически инститит);
единна частична цялостна икономическа конституираност (вж. икономически контит);
частична външна икономическа конституираност (вж. икономически
екстуит);
частична вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически
интуит);
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична цялостна икономическа конституираност (вж. икономически
контуит).
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ (partial economic correlation) – обвързаност (зависимост) и релевантност между зависима икономическа променлива (фактор) и част от независимите икономически променливи на
дадено наблюдавано множество от променливи (в което множество участвува
и зависимата променлива), като останалата част от независимите променливи
се приемат за постоянни. Вж. коефициент на частична икономическа корелация и прогнозиране на икономическата динамика чрез коефициенти на множествена корелация.
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ (partial economic correlation) (ки) – във:
коефициент на частична икономическа корелация;
частична икономическа корелация.
ЧАСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (partial economic function) –
икономическа функция F : (X) → Y, при която функцията F не е обезателно определена за всеки елемент на икономическото множество X. Дефинитивната
област (областта на определенията) на частичната икономическа функция F
)
може да се означи с D( F ) ⊂ X , а областта от значения на функцията F (кооб)
ластта на F) с – R( F ) ⊂ Y , където X и Y са входът и изходът на икономическата система S, съответствуваща на глобалната икономическа функция S : X →
Y. Вж. абстрактна икономическа система.
ЧАСТИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексстит);
единна частична вътрешна икореномическа конституираност (вж.
икореномически инститит);
единна частична цялостна икореномическа конституираност (вж.
икореномически контит);
частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически екстуит);
частична вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически интуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат);
частична цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексстит);
единна частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически инститит);
единна частична цялостна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически контит);
частична външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически екстуит);
частична вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически интуит);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат);
частична цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически контуит).
ЧАСТИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial
ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексстит);
единна частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически инститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически контит);
частична външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстуит);
частична вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат);
частична цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контуит).
ЧАСТИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ВЪВ ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (discretionary
intervention in foreign exchange market) (в межд.) (буквално: сдържана или още
предпазлива интервенция на валутния пазар), непълна интервенция във валутния пазар (в межд.), – вид интервенция на валутния пазар (в межд.); намеса на централната банка (в макр.) [чрез продажба или изкупуване на чуждестранна валута (в межд.) за сметка на нейния официален валутен резерв (в
межд.)], чрез която се поддържа управляваноплаващ валутен курс (в межд.).
ЧАСТИЧНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж M с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > M > 0 на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва частичната интертензивност до
единица, е частичната 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 помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на прираста. Съставка е на адиинтертензивността на икономическия растеж, реинтертензивността на икономическия растеж, субцялостната интертензивност на икономическия растеж и субхипергенната интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния интертензитет на икономическия растеж y > m > 0 и темпа на растежа. Съставки на
частичната интертензивност са предимствената интертензивност на икономическия растеж, балансираната интертензивност на икономическия растеж, миноритарната интертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната интертензивност са частичната интертензивност на продуктовия икономически растеж* (partial intertensity of
the product economic growth), частичната интертензивност на факторовия
икономически растеж* (partial intertensity of the factor economic growth),
частичната интертензивност на полезностния икономически растеж*
(partial intertensity of the utility economic growth), частичната интертензивност на стойностния икономически растеж* (partial intertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна интертензивност на икономическия растеж* (partial constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и частична променлива интертензивност на икономическия
растеж* (partial variable intertensity of the economic growth) (която е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлив интертензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable intertensity of the economic growth) и частична невремевопроменлив интертензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable intertensity of the economic growth)]. Разновидности на частичената променлива интертензивност са (а) частичната покачваща се интертензивност на икономическия растеж* (partial raising intertensity of the
economic growth), което е частична интертензификация на икономическия
растеж, и (б) частичната спадаща интертензивност на икономическия
растеж* (partial subsiding intertensity of the economic growth), което е частична субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се интертензивност образуват понятието за частична неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding intertensity of the economic growth) [което е частич111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на несубинтертензификация на икономическия растеж* (partial unsubintertensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща интертензивност образуват понятието за частична непокачващ се интертензивност на икономическия растеж* (partial unraising intertensity of
the economic growth) [което е частична неинтертензификация на икономическия растеж* (partial unintertensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната интертензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на частичния интертензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва частична интертензисуфикация на
икономическия растеж* (partial intertensisufication of the economic growth)
[което е същото като частично интертензифициране на икономическия
растеж* (partial intertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична интертензидефикация на икономическия растеж* (partial intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия
растеж I с положително значение, което е по-малко от единица; относително
изразено положително участие 1 > I > 0 на някакъв идентифициран фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва частичната катензивност до единица, е частичната 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. Със112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавка е на адикатензивността на икономическия растеж, инкатензивността
на икономическия растеж, субцялостната катензивност на икономическия
растеж и субхипергенната катензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между частичния катензитет на икономическия растеж y > i > 0 и
темпа на растежа. Съставки на частичната катензивност са предимствената
катензивност на икономическия растеж, балансираната катензивност на
икономическия растеж, миноритарната катензивност на икономическия
растеж.
Разновидности на частичната катензивност са частичната катензивност на продуктовия икономически растеж* (partial catensity of the product
economic growth), частичната катензивност на факторовия икономически
растеж* (partial catensity of the factor economic growth), частичната катензивност на полезностния икономически растеж* (partial catensity of the utility economic growth), частичната катензивност на стойностния икономически растеж* (partial catensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна катензивност на икономическия растеж* (partial constant catensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива катензивност на икономическия растеж*
(partial variable catensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлив катензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable catensity of
the economic growth) и частична невремево-променлив катензивност на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable catensity of the
economic growth)]. Разновидности на частичената променлива катензивност са
(а) частичната покачваща се катензивност на икономическия растеж*
(partial raising catensity of the economic growth), което е частична катензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща катензивност
на икономическия растеж* (partial subsiding catensity of the economic growth),
което е частична субкатензификация на икономическия растеж. В своята
общност частичната постоянна и частичната покачваща се катензивност образуват понятието за частична неспадаща катензивност на икономическия
растеж* (partial unsubsiding catensity of the economic growth) [което е частична несубкатензификация на икономическия растеж* (partial unsubcatensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спа113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даща катензивност образуват понятието за частична непокачващ се катензивност на икономическия растеж* (partial unraising catensity of the
economic growth) [което е частична некатензификация на икономическия
растеж* (partial uncatensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial catensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
частичния катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва частична катензисуфикация на икономическия растеж* (partial
catensisufication of the economic growth) [което е същото като частично катензифициране на икономическия растеж* (partial catensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частична катензидефикация
на икономическия растеж* (partial catensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на икономическия растеж R с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > R > 0 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия
растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на допълващия
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва частичната квалитензивност до
единица, е частичната 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, инквалитензивността на икономическия растеж, субцялостната квалитензивност на икономическия растеж и субхипергенната кванти114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния квалитензитет на икономическия растеж y > r > 0 и темпа на растежа. Съставки
на частичната квалитензивност са предимствената квалитензивност на икономическия растеж, балансираната квалитензивност на икономическия растеж, миноритарната квалитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната квалитензивност са частичната квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (partial qualitensity of the
product economic growth), частичната квалитензивност на факторовия
икономически растеж* (partial qualitensity of the factor economic growth),
частичната квалитензивност на полезностния икономически растеж*
(partial qualitensity of the utility economic growth), частичната квалитензивност на стойностния икономически растеж* (partial qualitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (partial constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически
растеж) и частична променлива квалитензивност на икономическия растеж* (partial variable qualitensity of the economic growth) (която е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable qualitensity of the economic growth) и частична невремевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable qualitensity of the economic growth)]. Разновидности на частичната променлива квалитензивност са (а) частичната покачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (partial raising qualitensity of the
economic growth), което е частична квалитензификация на икономическия
растеж, и (б) частичната спадаща квалитензивност на икономическия
растеж* (partial subsiding qualitensity of the economic growth), което е частична субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се квалитензивност образуват понятието за частична неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding qualitensity of the economic growth) [което е частична несубквалитензификация на икономическия растеж* (partial unsubqualitensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната
спадаща квалитензивност образуват понятието за частична непокачваща се
115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалитензивност на икономическия растеж* (partial unraising qualitensity of
the economic growth) [което е частична неквалитензификация на икономическия растеж* (partial unqualitensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната квалитензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на частичния квалитензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва частична квалитензисуфикация на
икономическия растеж* (partial qualitensisufication of the economic growth)
[което е същото като частично квалитензифициране на икономическия
растеж* (partial qualitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична квалитензидефикация на икономическия растеж* (partial qualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на
икономическия растеж Q с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > Q > 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва частичната квантитензивност до единица, е частичната 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, инквантитензивността на икономическия растеж,
субцялостната квантитензивност на икономическия растеж и субхиперген116

116

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната квантитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
частичния квантитензитет на икономическия растеж y > q > 0 и темпа на
растежа. Съставки на частичната квантитензивност са предимствената квантитензивност на икономическия растеж, балансираната квантитензивност
на икономическия растеж, миноритарната квантитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната квантитензивност са частичната квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (partial quantitensity of
the product economic growth), частичната квантитензивност на факторовия икономически растеж* (partial quantitensity of the factor economic growth),
частичната квантитензивност на полезностния икономически растеж*
(partial quantitensity of the utility economic growth), частичната квантитензивност на стойностния икономически растеж* (partial quantitensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (partial constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива квантитензивност на икономическия
растеж* (partial variable quantitensity of the economic growth) (която е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлив квантитензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable quantitensity of the economic growth) и частична невремевопроменлив квантитензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable quantitensity of the economic growth)]. Разновидности на частичената променлива квантитензивност са (а) частичната покачваща се
квантитензивност на икономическия растеж* (partial raising quantitensity
of the economic growth), което е частична квантитензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща квантитензивност на икономическия растеж* (partial subsiding quantitensity of the economic growth), което е частична субквантитензификация на икономическия растеж. В своята
общност частичната постоянна и частичната покачваща се квантитензивност
образуват понятието за частична неспадаща квантитензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding quantitensity of the economic growth)
[което е частична несубквантитензификация на икономическия растеж*
(partial unsubquantitensification of the economic growth)], а частичната постоянна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и частичната спадаща квантитензивност образуват понятието за частична непокачващ се квантитензивност на икономическия растеж* (partial unraising quantitensity of the economic growth) [което е частична неквантитензификация на икономическия растеж* (partial unquantitensification of the
economic growth)].
ЧАСТИЧНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial quantitensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на частичния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на частичния квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична квантитензисуфикация на
икономическия растеж* (partial quantitensisufication of the economic growth)
[което е същото като частично квантитензифициране на икономическия
растеж* (partial quantitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва частична квантитензидефикация на икономическия растеж*
(partial quantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing) – вж. икокореномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic
exothing) (ки) – във:
единна частична конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинститит);
частична конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинтат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing) – вж.
икокореномически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic thing) (ки) –
във:
единна частична конституираност на икокореномическия предмет
(вж. икокореномически инститит);
частична конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the economic exothing) – вж.
икономически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the economic exothing) (ки) –
във:
единна частична конституираност на икономическия ексопредмет
(вж. икономически ексоинститит);
частична съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинтат);
частична съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинтуит).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the economic thing) – вж. икономически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the economic thing) (ки) – във:
единна частична конституираност на икономическия предмет (вж.
икономически инститит);
частична конституираност на икономическия предмет (вж. икономически интуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна конституираност на икономическия предмет
(вж. икономически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing) –
вж. икореномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecorenomic exothing)
(ки) – във:
единна частична конституираност на икореномическия ексопредмет
(вж. икореномически ексоинститит);
частична конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА
КОНСТИТУИРАНОСТ
НА
ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing) – вж.
икореномически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing) (ки) – във:
единна частична конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически инститит);
частична конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecotechnomic exothing)
– вж. икотехномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic exothing)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична конституираност на икотехномическия ексопредмет
(вж. икотехномически ексоинститит);
частична конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж.
икотехномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecotechnomic thing) – вж.
икотехномически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic thing) (ки) –
във:
единна частична конституираност на икотехномическия предмет (вж.
икотехномически инститит);
частична конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecounirenomic
exothing) – вж. икоуниреномически ексоинтуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic
exothing) (ки) – във:
единна частична конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинститит);
частична конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж.
икоуниреномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинтат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the ecounirenomic thing) – вж.
икоуниреномически интуит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic thing) (ки) –
във:
единна частична конституираност на икоуниреномическия предмет
(вж. икоуниреномически инститит);
частична конституираност на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия
предмет (вж. икоуниреномически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the typical
ecocorenomic thing) – вж. типичен икокореномически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the typical
ecocorenomic thing) (ки) – във:
единна частична конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически инститит);
частична конституираност на типичния икокореномически предмет
(вж. типичен икокореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически интат).
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial constitution /constitutivity/ of the typical economic thing)
– вж. типичен икономически интуит.
ЧАСТИЧНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (partial constitution /constitutivity/) of the typical economic thing)
(ки) – във:
единна частична конституираност на типичния икономически предмет (вж. типичен икономически инститит);
частична конституираност на типичния икономически предмет (вж.
типичен икономически интуит);
частична съвкупностна конституираност на типичния икономически
предмет (вж. типичен икономически интат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial cotensity of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия
растеж CO с положително значение, което е по-малко от единица; относително изразено положително участие 1 > CO > 0 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва частичната котензивност до единица, е частичната 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, инкотензивността на икономическия растеж, субцялостната котензивност на икономическия растеж и
субхипергенната фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между частичния котензитет на икономическия растеж y > co > 0 и темпа на
растежа. Съставки на частичната котензивност са предимствената котензивност на икономическия растеж, балансираната котензивност на икономическия растеж, миноритарната котензивност на икономическия растеж.
Форми на проявление на частичната котензивност (вж. икономическа
форма) са частичната квалитензивност на икономическия растеж, частичната екстратензивност на икономическия растеж, частичната оптензивност на икономическия растеж, частичната екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на частичната котензивност са още частичната котензивност на продуктовия икономически растеж* (partial cotensity of the product economic growth), частичната котензивност на факторовия икономически растеж* (partial cotensity of the factor economic growth),
частичната котензивност на полезностния икономически растеж* (partial cotensity of the utility economic growth), частичната котензивност на
стойностния икономически растеж* (partial cotensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна котензивност на икономическия растеж* (partial constant cotensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива котензивност на икономическия растеж*
(partial variable cotensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлива котензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable cotensity of
the economic growth) и частична невремево-променлива котензивност на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable cotensity of the
economic growth)]. Разновидности на частичната променлива котензивност са
(а) частичната покачваща се котензивност на икономическия растеж*
(partial raising cotensity of the economic growth), което е частична котензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща котензивност
на икономическия растеж* (partial subsiding cotensity of the economic growth),
което е частична субкотензификация на икономическия растеж. В своята
общност частичната постоянна и частичната покачваща се котензивност образуват понятието за частична неспадаща котензивност на икономическия
растеж* (partial unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е частична несубкотензификация на икономическия растеж* (partial unsubcotensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща котензивност образуват понятието за частична непокачваща се котензивност на икономическия растеж* (partial unraising cotensity of the
economic growth) [което е частична некотензификация на икономическия
растеж* (partial uncotensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial cotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
частичния котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва частична котензисуфикация на икономическия растеж* (partial
cotensisufication of the economic growth) [което е същото като частично котензифициране на икономическия растеж* (partial cotensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частична котензидефикация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (partial cotensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на икономическия растеж 1 > D > 0, която е общо понятие за частична екстензивност на
икономическия растеж и частична екстратензивност на икономическия
растеж; креатензивност на икономическия растеж D, чието положително значение е по-малко от единица. 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
адикреатензивността на икономическия растеж, инкреатензивността на
икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия
растеж и субхипергенната креатензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между частичния креатензитет на икономическия растеж темпа
на икономическия растеж y > o > 0 и темпа на икономическия растеж y.
Съставки на частичната креатензивност са предимствената креатензивност
на икономическия растеж, балансираната креатензивност на икономическия
растеж, миноритарната креатензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната креатензивност са частичната креатензивност на продуктовия икономически растеж* (partial creatensity of the
product economic growth), частичната креатензивност на факторовия икономически растеж* (partial creatensity of the factor economic growth), частичната креатензивност на полезностния икономически растеж* (partial creatensity of the utility economic growth), частичната креатензивност на
стойностния икономически растеж* (partial creatensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна креатензивност на икономическия растеж* (partial constant creatensity
of the economic growth) (която е общо понятие за частичната постоянна екстензивност и частичната постоянна екстратензивност на растежа и е понятие на
стационарния икономически растеж) и частична променлива креатензив125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж* (partial variable creatensity of the economic
growth) (която е общо понятие за частичната променлива екстензивност и частичната променлива екстратензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable creatensity of
the economic growth) и частична невремево-променлива креатензивност на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable creatensity of the
economic growth)]. Разновидности на частичната променлива креатензивност
са (а) частичната покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (partial raising creatensity of the economic growth) (общо понятие за частична покачваща се екстензивност и частична покачвща се екстратензивност
на растежа), което е частична креатензификация на икономическия растеж, и
(б) частичната спадаща креатензивност на икономическия растеж* (partial subsiding creatensity of the economic growth) (общо понятие за частична спадаща екстензивност и частична спадаща екстратензивност на растежа), което е
частична субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност
частичната постоянна и частичната покачваща се креатензивност образуват
понятието за частична неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding creatensity of the economic growth) [което е частична
несубкреатензификация на икономическия растеж* (partial unsubcreatensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща
креатензивност образуват понятието за частична непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (partial unraising creatensity of the
economic growth) [което е частична некреатензификация на икономическия
растеж* (partial uncreatensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial creatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
частична екстензификация на икономическия растеж и частична екстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичната креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична креатензисуфикация на икономическия растеж* (partial
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------creatensisufication of the economic growth) [което е същото като частична креатензифициране на икономическия растеж* (partial creatensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частична креатензидефикация на икономическия растеж* (partial creatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

ЧАСТИЧНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия
растеж A с положително значение, което е по-малко от единица; относително
изразено положително участие 1 > A > 0 на някакъв неидентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на допълващия
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на
икономическия растеж, която допълва частичната оптензивност до единица, е
частичната 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, иноптензивността
на икономическия растеж, субцялостната оптензивност на икономическия
растеж и субхипергенната катензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между частичния оптензитет на икономическия растеж y > i > 0 и
темпа на растежа. Съставки на частичната оптензивност са предимствената
оптензивност на икономическия растеж, балансираната оптензивност на
икономическия растеж, миноритарната оптензивност на икономическия
растеж.
Разновидности на частичната оптензивност са частичната оптензивност на продуктовия икономически растеж* (partial optensity of the product
economic growth), частичната оптензивност на факторовия икономически
растеж* (partial optensity of the factor economic growth), частичната оптензивност на полезностния икономически растеж* (partial optensity of the utility economic growth), частичната оптензивност на стойностния икономически растеж* (partial optensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна оптензивност на икономическия растеж* (partial constant optensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива оптензивност на икономическия растеж*
(partial variable optensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable optensity of
the economic growth) и частична невремево-променлива оптензивност на
икономическия растеж* (partial non-temporally-variable optensity of the
economic growth)]. Разновидности на частичната променлива оптензивност са
(а) частичната покачваща се оптензивност на икономическия растеж*
(partial raising optensity of the economic growth), което е частична оптензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща оптензивност
на икономическия растеж* (partial subsiding optensity of the economic
growth), което е частична субоптензификация на икономическия растеж. В
своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се оптензивност образуват понятието за частична неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (partial unsubsiding optensity of the economic growth) [което
е частична несубоптензификация на икономическия растеж* (partial unsuboptensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща оптензивност образуват понятието за частична непокачваща се
оптензивност на икономическия растеж* (partial unraising optensity of the
economic growth) [което е частична неоптензификация на икономическия
растеж* (partial unoptensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial optensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
частичния оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва частична оптензисуфикация на икономическия растеж* (partial
optensisufication of the economic growth) [което е същото като частично оптензифициране на икономическия растеж* (partial optensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частична оптензидефикация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (partial optensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА РЕГРЕСИЯ (partial regression) (в икономиката) – вж. уравнение
на частична регресия.
ЧАСТИЧНА РЕГРЕСИЯ (partial regression) (кд) – във:
уравнение на частична регресия;
частична регресия (вж. уравнение на частична регресия).
ЧАСТИЧНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж 1 > J > 0, която е общо понятие за частична катензивност на икономическия растеж и частична оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на икономическия растеж J, чието положително значение е по-малко
от единица. 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, инретензивността на икономическия растеж, субцялостната катензивност на икономическия растеж и субхипергенната ретензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичния ретензитет
на икономическия растеж темпа на икономическия растеж y > j > 0 и темпа
на икономическия растеж y. Съставки на частичната ретензивност са предимствената ретензивност на икономическия растеж, балансираната ретензивност на икономическия растеж, миноритарната ретензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната ретензивност са частичната ретензивност на продуктовия икономически растеж* (partial retensity of the product
economic growth), частичната ретензивност на факторовия икономически
растеж* (partial retensity of the factor economic growth), частичната ретензивност на полезностния икономически растеж* (partial retensity of the utility economic growth), частичната ретензивност на стойностния икономически растеж* (partial retensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна ретензивност на икономическия растеж* (partial constant retensity of
the economic growth) (която е общо понятие за частичната постоянна катензивност и частичната постоянна оптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива ретензивност на
икономическия растеж* (partial variable retensity of the economic growth) (която е общо понятие за частичната променлива катензивност и частичната променлива оптензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. частична времево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable retensity of the economic growth) и
частична невремево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable retensity of the economic growth)]. Разновидности на частичната променлива ретензивност са (а) частичната покачваща се ретензивност на икономическия растеж* (partial raising retensity of
the economic growth) (общо понятие за частична покачваща се катензивност и
частична покачвща се оптензивност на растежа), което е частична ретензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща ретензивност
на икономическия растеж* (partial subsiding retensity of the economic growth)
(общо понятие за частична спадаща катензивност и частична спадаща оптензивност на растежа), което е частична субретензификация на икономическия
растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се
ретензивност образуват понятието за частична неспадаща ретензивност на
икономическия растеж* (partial unsubsiding retensity of the economic growth)
[което е частична несубретензификация на икономическия растеж* (partial unsubretensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща ретензивност образуват понятието за частична непокачваща се ретензивност на икономическия растеж* (partial unraising retensity of
the economic growth) [което е частична неретензификация на икономическия растеж* (partial unretensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial retensification of the economic growth) (*) – общо понятие за частична
катензификация на икономическия растеж и частична оптензификация на
икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичния ретензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична ретензисуфикация на икономическия растеж* (partial retensisufication of the
economic growth) [което е същото като частична ретензифициране на икономическия растеж* (partial retensifing of the economic growth)], а при случай
(б) се извършва частична ретензидефикация на икономическия растеж*
(partial retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СТРАТЕГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ*
(partial strategy of the economic management /control/) в дуалното икономическо
управление – вж. дуално управление в икономическата система.
ЧАСТИЧНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subbitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
частична субфитензификация на икономическия растеж и частична субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичната битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична суббитензисуфикация на икономическия растеж* (partial
subbitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частична суббитензидефикация на икономическия растеж* (partial subbitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subbitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за частична субинтертензификация на икономическия растеж и частична субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната
битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с
131

131

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частична суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (partial subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частична суббитертензидефикация на икономическия
растеж* (partial subbitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния екстензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (а) от по-бързото намаляване на частичния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субекстензисуфикация на икономическия
растеж* (partial subextensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва частична субекстензидефикация на икономическия растеж*
(partial subextensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subextertensification of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната екстертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на частичния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на частичния екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична субекстертензисуфикация
на икономическия растеж* (partial subextertensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частична субекстертензидефикация
на икономическия растеж* (partial subextertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subextratensification of the economic growth) (*) – спадане по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната екстратензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на частичния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на частичния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична субекстратензисуфикация
на икономическия растеж* (partial subextratensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частична субекстратензидефикация
на икономическия растеж* (partial subextratensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subintertensification of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната интертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на частичния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (а) от по-бързото
намаляване на частичния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична субинтертензисуфикация
на икономическия растеж* (partial subintertensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частична субинтертензидефикация на
икономическия растеж* (partial subintertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subcatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния катензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (а) от по-бързото намаляване на частичния катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субкатензисуфикация на икономическия растеж* (partial subcatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва частична субкатензидефикация на икономическия растеж* (par133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tial subcatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

ЧАСТИЧНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната квалитензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на частичния квалитензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва частична субквалитензисуфикация на
икономическия растеж* (partial subqualitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частична субквалитензидефикация на
икономическия растеж* (partial subqualitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subquantitensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичната квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на частичния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (а) от по-бързото
намаляване на частичния квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва частична субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (partial subquantitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва частична субквантитензидефикация на икономическия растеж* (partial subquantitensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subcotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния котензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на час134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичния котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субкотензисуфикация на икономическия растеж* (partial subcotensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва частична субкотензидефикация на икономическия растеж* (partial subcotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subcreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за частична субекстензификация на икономическия растеж и частична
субекстратензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
частичния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния
креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва частична субкреатензисуфикация на икономическия растеж*
(partial subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частична субкреатензидефикация на икономическия растеж* (partial subcreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial suboptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния оптензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субоптензисуфикация на икономическия
растеж* (partial suboptensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва частична субоптензидефикация на икономическия растеж*
(partial suboptensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
частична субкатензификация на икономическия растеж и частична субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичната ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субретензисуфикация на икономическия растеж* (partial
subretensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частична субретензидефикация на икономическия растеж* (partial subretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subfitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичния фитензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (а) от по-бързото намаляване на частичния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частична субфитензисуфикация на икономическия
растеж* (partial subfitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва частична субфитензидефикация на икономическия растеж*
(partial subfitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subhomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за частична субквантитензификация на икономическия растеж и частична субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увели136
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чаване на частичния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичния хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частична субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (partial subhomeotensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частична субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (partial subhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external exoecocorenomic
constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически ексоекстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external exoeconomic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически ексоекстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external exoecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икореномически ексоекстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external exoecotechnomic
constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически ексоекстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external exoecounirenomic
constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически ексоекстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икокореномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external economic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически екстат.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икореномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. икотехномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икоуниреномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икокореномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external typical economic
constitution /constitutivity/) – вж. типичен икономически екстат.
ЧАСТИЧНА
СЪВКУПНОСТНА
ВЪНШНА
ТИПИЧНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external
typical ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икореномически
екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external typical
ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икотехномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary external typical
ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически екстат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal exoecocorenomic
constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически ексоинтат.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal exoeconomic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal exoecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal exoecotechnomic
constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal exoecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икокореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal economic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. икотехномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икокореномически интат.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА
СЪВКУПНОСТНА
ВЪТРЕШНА
ТИПИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal
typical economic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икономически
интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal typical
ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal typical
ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икотехномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary internal typical
ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически
интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary exoecocorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат).
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary exoecotechnomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат).
ЧАСТИЧНА
СЪВКУПНОСТНА
ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary exoecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕ(partial
totalitiary
constitution
НОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ*
/constitutivity/) of the ecocorenomic exothing) – вж. икокореномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of
the ecocorenomic thing) – вж. икокореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/)
of the economic exothing) – вж. икономически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of the
economic thing) – вж. икономически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ*
(partial
totalitiary
constitution
/constitutivity/) of the ecorenomic exothing) – вж. икореномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of
the ecorenomic thing) – вж. икореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ*
(partial
totalitiary
constitution
/constitutivity/) of the ecotechnomic exothing) – вж. икотехномически ексоинтат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of
the ecotechnomic thing) – вж. икотехномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/constitutivity/) of the ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномически ексоинтат.

ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution /constitutivity/)
of the ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the typical ecocorenomic thing) – вж. типичен икокореномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the typical economic thing) – вж. типичен икономически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the typical ecorenomic thing) – вж. типичен икореномически
интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the typical ecotechnomic thing) – вж. типичен икотехномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the typical ecounirenomic thing) – вж. типичен икоуниреномически интат.
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary typical economic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
частична съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary typical ecoenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (partial totalitiary typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат).
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire exoecocorenomic
constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически ексоконтат. (Частичността
е по един критерий, а целостността е по друг.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire exoeconomic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически ексоконтат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire exoecorenomic
constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексоконтат). (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire exoecotechnomic
constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически ексоконтат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire exoecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически ексоконтат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икокореномически контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire economic constitution
/constitutivity/) – вж. икономически контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икореномически контат. (Също.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. икотехномически контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икокореномически контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА
СЪВКУПНОСТНА
ЦЯЛОСТНА
ТИПИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire typical
economic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икономически контат.
(Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire typical
ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икореномически контат.
(Също.)
ЧАСТИЧНА
СЪВКУПНОСТНА
ЦЯЛОСТНА
ТИПИЧНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire
typical ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икотехномически
контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial totalitiary entire typical
ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически
контат. (Също.)
ЧАСТИЧНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial typical ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексстит);
единна частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически контит);
частична външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстуит);
частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически интуит);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат);
частична цялостна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial typical ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексстит);
единна частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически инститит);
единна частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контит);
частична външна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически екстуит);
частична вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически интуит);
частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат);
частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически контуит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial typical ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически ексстит);
единна частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически инститит);
единна частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контит);
частична външна типична икоуниреномическа конституираност (вж.
типичен икоуниреномически екстуит);
частична вътрешна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически интуит);
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат);
частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически контуит).
ЧАСТИЧНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж FI с положително значение, което е по-малко от единица; относително
изразено положително участие 1 > FI > 0 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 позитивната
роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва частичната фитензивност до единица, е частичната 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, инфитензивността на икономическия растеж, субцялостната фи149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж и субхипергенната фитензивност на
икономическия растеж. Тя е частното между частичния фитензитет на икономическия растеж y > fi > 0 и темпа на растежа. Съставки на частичната фитензивност са предимствената фитензивност на икономическия растеж, балансираната фитензивност на икономическия растеж, миноритарната фитензивност на икономическия растеж.
Форми на проявление на частичната фитензивност (вж. икономическа
форма) са частичната квантитензивност на икономическия растеж, частичната екстензивност на икономическия растеж, частичната катензивност на икономическия растеж, частичната интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на частичната фитензивност са още частичната фитензивност на продуктовия икономически растеж* (partial fitensity of the product economic growth), частичната фитензивност на факторовия икономически растеж* (partial fitensity of the factor economic growth),
частичната фитензивност на полезностния икономически растеж* (partial fitensity of the utility economic growth), частичната фитензивност на
стойностния икономически растеж* (partial fitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна фитензивност на икономическия растеж* (partial constant fitensity of
the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива фитензивност на икономическия растеж*
(partial variable fitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времево-променлив фитензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable fitensity of the
economic growth) и частична невремево-променлив фитензивност на икономическия растеж* (partial non-temporally-variable fitensity of the economic
growth)]. Разновидности на частичената променлива фитензивност са (а) частичната покачваща се фитензивност на икономическия растеж* (partial
raising fitensity of the economic growth), което е частична фитензификация на
икономическия растеж, и (б) частичната спадаща фитензивност на икономическия растеж* (partial subsiding fitensity of the economic growth), което
е частична субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност
частичната постоянна и частичната покачваща се фитензивност образуват понятието за частична неспадаща фитензивност на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(partial unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е частична несубфитензификация на икономическия растеж* (partial unsubfitensification of
the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща фитензивност образуват понятието за частична непокачващ се фитензивност на
икономическия растеж* (partial unraising fitensity of the economic growth) [което е частична нефитензификация на икономическия растеж* (partial unfitensification of the economic growth)].

ЧАСТИЧНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial fitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
частичния фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва частична фитензисуфикация на икономическия растеж* (partial
fitensisufication of the economic growth) [което е същото като частично фитензифициране на икономическия растеж* (partial fitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частична фитензидефикация на икономическия растеж* (partial fitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИ* (economic
loss partial function) в дуалното икономическо управление – вж. дуално управление в икономическата система.
ЧАСТИЧНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial homeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност на
икономическия растеж 1 > O > 0, която е общо понятие за частична квантитензивност на икономическия растеж и частична квалитензивност на икономическия растеж; хомеотензивност на икономическия растеж O, чието положително значение е по-малко от единица. 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е на адихомеотензивността на икономическия растеж, инхомеотензивността на икономическия растеж, субцялостната квантитензивност на икономическия растеж и субхипергенната хомеотензивност на икономическия
растеж. Тя е частното между частичния хомеотензитет на икономическия
растеж темпа на икономическия растеж y > o > 0 и темпа на икономическия
растеж y. Съставки на частичната хомеотензивност са предимствената хомеотензивност на икономическия растеж, балансираната хомеотензивност
на икономическия растеж, миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж.
Разновидности на частичната хомеотензивност са частичната хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (partial homeotensity of
the product economic growth), частичната хомеотензивност на факторовия
икономически растеж* (partial homeotensity of the factor economic growth),
частичната хомеотензивност на полезностния икономически растеж*
(partial homeotensity of the utility economic growth), частичната хомеотензивност на стойностния икономически растеж* (partial homeotensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частична постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (partial constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за частичната постоянна
квантитензивност и частичната постоянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частична променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partial variable homeotensity of
the economic growth) (която е общо понятие за частичната променлива квантитензивност и частичната променлива квалитензивност на растежа и понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частична времевопроменлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partial temporally-variable homeotensity of the economic growth) и частична невремевопроменлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partial nontemporally-variable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на
частичната променлива хомеотензивност са (а) частичната покачваща се
хомеотензивност на икономическия растеж* (partial raising homeotensity of
the economic growth) (общо понятие за частична покачваща се квантитензивност и частична покачвща се квалитензивност на растежа), което е частична
хомеотензификация на икономическия растеж, и (б) частичната спадаща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеотензивност на икономическия растеж* (partial subsiding homeotensity
of the economic growth) (общо понятие за частична спадаща квантитензивност
и частична спадаща квалитензивност на растежа), което е частична субхомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност частичната постоянна и частичната покачваща се хомеотензивност образуват понятието за
частична неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (partial
unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е частична несубхомеотензификация на икономическия растеж* (partial unsubhomeotensification of the economic growth)], а частичната постоянна и частичната спадаща
хомеотензивност образуват понятието за частична непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (partial unraising homeotensity of the
economic growth) [което е частична нехомеотензификация на икономическия растеж* (partial unhomeotensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial homeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за
частична квантитензификация на икономическия растеж и частична квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичната хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
частичния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния
хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва частична хомеотензисуфикация на икономическия растеж*
(partial homeotensisufication of the economic growth) [което е същото като частична хомеотензифициране на икономическия растеж* (partial homeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частична хомеотензидефикация на икономическия растеж* (partial homeotensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНА ХУМАНОНОМИКА* (partial humanonomy) – вж. хуманономика.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икокореномически ексоконтуит. (Частичността е по един критерий, а целостността е по друг.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична цялостна ексоикокореномическа конституираност
(вж. икокореномически ексоконтит);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтуит);
частична цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire exoeconomic constitution /constitutivity/) – вж. икономически ексоконтуит. (Също.)
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж.
икономически ексоконтит);
частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат);
частична цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексоконтуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконтит);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire exoecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически ексоконтуит. (Също.)
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire exoecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна ексоикотехномическа конституираност
(вж. икотехномически ексоконтит);
частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire exoecounirenomic constitution /constitutivity/) –
вж. икоуниреномически ексоконтуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire exoecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконтит);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат);
частична цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоконтуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икокореномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически контит);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(partial entire economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически контуит.
(Също.)
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial entire economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна икономическа конституираност (вж. икономически контит);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контуит);
частична цялостна икономическа конституираност (вж. икономически
контат).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
частична цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически контуит);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат);
единна частична цялостна икореномическа конституираност (вж.
икореномически контит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна икотехномическа конституираност (вж.
икотехномически контит);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична
цялостна
икотехномически контуит).

икотехномическа

конституираност

(вж.

ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж. икоуниреномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически контит);
частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат);
частична цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икокореномически контуит. (Също.)
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire typical ecocorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
единна частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контит);
частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат);
частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire typical economic constitution /constitutivity/) – вж.
типичен икономически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire typical economic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
единна частична цялостна типична икономическа конституираност
(вж. типичен икономически контит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контат);
частична цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/) –
вж. типичен икореномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
единна частична цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически контит);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат);
частична цялостна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икотехномически контуит.
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire typical ecotechnomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
единна частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контит);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат);
частична цялостна типична икотехномическа конституираност (вж.
типичен икотехномически контуит).
ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (partial entire typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически контуит.
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File: от ЧАСТ И ЦЯЛО В ИКОНОМИКАТА
до ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (partial entire typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
единна частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контит);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат);
частична цялостна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически контуит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ* (partial arising finance) (в макр.)
(подразбират се като частично-възникнало-финансова предметна маса) (*)
– възникнали финанси (в макр.), който според някакъв функционален признак
са част от пълните възникнали финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Техни разновидности са междинните финанси (в макр.) [което е
същото като възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.)] и чистиите
финанси (в макр.) [което е същото като възникнали външносистемни финанси
(в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични възникнали финанси (в макр.) и съвкупните частични възникнали финанси (в макр.). Ако не е
посочено друго, под частични възникнали финанси (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични възникнали финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните възникнали финанси
(в макр.) се представят като разход на частични възникнали финанси*
(partial arising finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на частични възникнали финанси* (partial
arising finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ (partial arising finance) (ки) – във:
отделни частични възникнали финанси (в макр.);
съвкупни частични възникнали финанси (в макр.);
частични възникнали финанси (в макр.);
ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial arising financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-възникнало-финансова
парична маса) (*) – противостоящ на частичните възникнали финанси (в
макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; възникнали финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните възникнали финансови пари (в макр.). Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са междинните финансови пари
(в макр.) [което е същото като възникнали вътрешносистемни финансови пари
(в макр.)] и чистити финансови пари (в макр.) [което е същото като възникна1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ли външносистемни финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още
отделните частични възникнали финансови пари (в макр.) и съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични възникнали финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.). При покупкопродажба частичните възникнали финансови пари (в макр.) се представят като
разход на частични възникнали финансови пари* (partial arising financial
money expenditure) (в макр.) [същото като частичен възникнал финансов паричeн разход* (partial arising financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
частичнигте възникнали финанси (в макр.) и като приход на частични възникнали финансови пари* (partial arising financial money incoming) (в макр.)
[същото като частичен възникнал финансов паричeн приход* (partial arising
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial arising financial
money) (ки) – във:
отделни частични възникнали финансови пари (в макр.);
съвкупни частични възникнали финансови пари (в макр.);
частични възникнали финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial reproduced product money) (в макр.) (подразбират се като частичновъзпроизведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния
възпроизведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; възпроизведени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните възпроизведени продуктови
пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични възпроизведени продуктови пари (в макр.) са вътрешносистемните продуктови пари
(в макр.) и външносистемните продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са частичните стопанствени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните продуктови пари (в макр.) и остатъчните
продуктови пари (в макр.)] и частичните приведени продуктови пари (в
макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните продуктови пари (в
макр.) и граничните продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделните частични възпроизведени продуктови пари (в макр.), съвкупните
частични възпроизведени продуктови пари (в макр.), частичните образувани
продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните
продуктови пари (в макр.) и входните продуктови пари (в макр.)] и частичните оползотворени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните продуктови пари (в макр.) и изходните продуктови пари (в
макр.)]. Ако не е посочено друго, под частични възпроизведени продуктови
пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични възпроизведени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните възпроизведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични възпроизведени продуктови пари* (partial reproduced product money expenditure) (в
макр.) [същото като частичен възпроизведен продуктов паричeн разход*
(partial reproduced product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния
възпроизведен продукт (в макр.) и като приход на частични възпроизведени
продуктови пари* (partial reproduced product money incoming) (в макр.) [същото като частичен възпроизведен продуктов паричeн приход* (partial
reproduced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial reproduced product money) (ки) – във:
отделни частични възпроизведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени продуктови пари (в макр.);
частични възпроизведени продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (partial reproduced finance)
(в макр.) (подразбират се като частично-възпроизведено-финансова предметна маса) (*) – възпроизведени финанси (в макр.), които според някакъв
функционален признак са част от пълните възпроизведени финанси (в макр.).
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични възпроизведении финансии (в
макр.) са вътрешносистемните финанси (в макр.) и външносистемните финанси (в макр.). Техни разновидности са частичните стопанствени финанси
(в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните финанси (в макр.) и
остатъчните финанси (в макр.)] и частичните приведени финанси (в макр.)
[техни разновидности са вътрешносистемните финанси (в макр.) и граничните финанси (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични въз3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------произведени финанси (в макр.), съвкупните частични възпроизведени финанси
(в макр.), частичните образувани финанси (в макр.) [техни разновидности са
вътрешносистемните финанси (в макр.) и входните финанси (в макр.)] и
частичните оползотворени финанси (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните финанси (в макр.) и изходните финанси (в макр.)]. Ако не е
посочено друго, под частични възпроизведени финанси (в макр.) обикновено
се подразбират съвкупните частични възпроизведени финанси (в макр.). В
икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните възпроизведени финанси (в макр.) се представят като разход на частични възпроизведени финанси* (partial reproduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на частични възпроизведени
финанси* (partial reproduced finance incoming) (в макр.) за техните получатели
(в т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ (partial reproduced finance)
(ки) – във:
отделни частични възпроизведени финанси (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени финанси (в макр.);
частични възпроизведени финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial reproduced financial money) (в макр.) (подразбират се като частичновъзпроизведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на частичните
възпроизведени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; възпроизведени финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните възпроизведени финансови
пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични възпроизведени финансови пари (в макр.) са вътрешносистемните финансови пари (в
макр.) и външносистемните финансови пари (в макр.). Техни разновидности
са частичните стопанствени финансови пари (в макр.) [техни разновидности
са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и остатъчните финансови
пари (в макр.)] и частичните приведени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и граничните
финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизведени финансови пари (в макр.), съвкупните частични възпроизведени финансови пари (в макр.), частичните образувани финансови пари (в макр.)
[техни разновидности са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и
входните финансови пари (в макр.)] и частичните оползотворени финансови
пари (в макр.) [техни разновидности са вътрешносистемните финансови пари
(в макр.) и изходните финансови пари (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под
частични възпроизведени финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични възпроизведени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните възпроизведени финансови пари (в макр.) се представят като разход на частични възпроизведени финансови пари* (partial
reproduced financial money expenditure) (в макр.) [същото като частичен възпроизведен финансов паричeн разход* (partial reproduced financial money cost)
(в макр.)] за купувачите на частичните възпроизведени финанси (в макр.) и като приход на частични възпроизведени финансови пари* (partial reproduced
financial money incoming) (в макр.) [същото като частичен възпроизведен финансов паричeн приход* (partial reproduced financial money revenue) (в макр.)]
за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial reproduced
financial money) (ки) – във:
отделни частични възпроизведени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени финансови пари (в макр.);
частични възпроизведени финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial deduced product money) (в макр.) (подразбират се като частично-дедуцирано-продуктова
парична маса) (*) – противостоящ на частичния дедуциран продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; дедуцирани
продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са
част от пълните дедуцирани продуктови пари (в макр.). Конституират се като
съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са междинните продуктови пари
(в макр.) [което е същото като дедуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и изведените продуктови пари (в макр.) [което е същото като дедуцирани външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са още отделните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните дедуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични дедуцирани продуктови пари* (partial deduced
product money expenditure) (в макр.) [същото като частичен дедуциран продуктов паричeн разход* (partial deduced product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния дедуциран продукт (в макр.) и като приход на частични
дедуцирани продуктови пари* (partial deduced product money incoming) (в
макр.) [същото като частичен дедуциран продуктов паричeн приход* (partial
deduced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial deduced product
money) (ки) – във:
отделни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
частични дедуцирани продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (partial deduced finance) (в макр.)
(подразбират се като частично-дедуцирано-финансова предметна маса) (*)
– дедуцирани финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак
са част от пълните дедуцирани финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Техни разновидности са междинните финанси (в макр.) [което е
същото като дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.)] и изведените
финанси (в макр.) [което е същото като дедуцирани външносистемни финанси
(в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични дедуцирани финанси (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.). Ако не е
посочено друго, под частични дедуцирани финанси (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните дедуцирани финанси
(в макр.) се представят като разход на частични дедуцирани финанси*
(partial deduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на частични дедуцирани финанси* (partial
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------deduced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ (partial deduced finance) (ки) –
във:
отделни частични дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани финанси (в макр.);
частични дедуцирани финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial deduced financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-дедуцирано-финансова
парична маса) (*) – противостоящ на частичните дедуцирани финанси (в
макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; дедуцирани финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните дедуцирани финансови пари (в макр.). Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са междинните финансови пари
(в макр.) [което е същото като дедуцирани вътрешносистемни финансови пари
(в макр.)] и изведените финансови пари (в макр.) [което е същото като дедуцирани външносистемни финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още
отделните частични дедуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични дедуцирани финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупкопродажба частичните дедуцирани финансови пари (в макр.) се представят като
разход на частични дедуцирани финансови пари* (partial deduced financial
money expenditure) (в макр.) [същото като частичен дедуциран финансов паричeн разход* (partial deduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
частичните дедуцирани финанси (в макр.) и като приход на частични дедуцирани финансови пари* (partial deduced financial money incoming) (в макр.)
[същото като частичен дедуциран финансов паричeн приход* (partial
deduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial deduced financial money) (ки) – във:
отделни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
частични дедуцирани финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial induced product money) (в макр.) (подразбират се като частично-индуцирано-продуктова
парична маса) (*) – противостоящ на частичния индуциран продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока и който според
някакъв функционален признак е част от пълните индуцирани продуктови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки
(вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са
промеждутъчните продуктови пари (в макр.) [което е същото като индуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и въведените продуктови
пари (в макр.) [което е същото като индуцирани външносистемни продуктови
пари (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични индуцирани
продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични индуцирани продуктови
пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични индуцирани
продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните индуцирани
продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични индуцирани продуктови пари* (partial induced product money expenditure) (в макр.) [същото като частичен индуциран продуктов паричeн разход* (partial induced
product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния индуциран продукт
(в макр.) и като приход на частични индуцирани продуктови пари* (partial
induced product money incoming) (в макр.) [същото като частичен индуциран
продуктов паричeн приход* (partial induced product money revenue) (в макр.)]
за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial induced product money) (ки) – във:
отделни частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
частични индуцирани продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (partial induced finance) (в макр.)
(подразбират се като частично-индуцирано-финансова предметна маса) (*)
– индуцирани финанси (в макр.), който според някакъв функционален признак
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са част от пълните индуцирани финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Техни разновидности са промеждутъчните финанси (в макр.) [което е същото като индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.)] и въведените финанси (в макр.) [което е същото като индуцирани външносистемни
финанси (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични индуцирани финанси (в макр.) и съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.).
Ако не е посочено друго, под частични индуцирани финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.). В
икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните индуцирани
финанси (в макр.) се представят като разход на частични индуцирани финанси* (partial induced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в
т.ч. и продавачи) и като постъпление на частични индуцирани финанси*
(partial induced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ (partial induced finance) (ки) –
във:
отделни частични индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финанси (в макр.);
частични индуцирани финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial induced financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-индуцирано-финансова
парична маса) (*) – противостоящ на частичните индуцирани финанси (в
макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; индуцирани финансови пари (в макр.) които според някакъв функционален признак са част от пълните индуцирани финансови пари (в макр.). Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са промеждутъчните финансови
пари (в макр.) [което е същото като индуцирани вътрешносистемни финансови
пари (в макр.)] и въведените финансови пари (в макр.) [което е същото като
индуцирани външносистемни финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности
са още отделните частични индуцирани финансови пари (в макр.) и съвкуп9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните частични индуцирани финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични индуцирани финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните индуцирани финансови пари (в макр.) се представят
като разход на частични индуцирани финансови пари* (partial induced
financial money expenditure) (в макр.) [същото като частичен индуциран финансов паричeн разход* (partial induced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на частичните индуцирани финанси (в макр.) и като приход на частични индуцирани финансови пари* (partial induced financial money
incoming) (в макр.) [същото като частичен индуциран финансов паричeн
приход* (partial induced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial induced financial money) (ки) – във:
отделни частични индуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финансови пари (в макр.);
частични индуцирани финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial generated
product money) (в макр.) (подразбират се като частично-образуванопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния образуван продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; образувани продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален
признак са част от пълните образувани продуктови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в
макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова
система на В. Леонтиев). Частични образувани продуктови пари (в макр.) са
вътрешносистемните продуктови пари (в макр.) и входните продуктови пари
(в макр.). Техни разновидности са частичните производствене продуктови
пари (в макр.) [Техни разновидности са междинният продуктови пари (в
макр.) и чистите продуктови пари (в макр.)] и частичните индуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и въведените продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични образувани продуктови пари (в макр.) и
съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.). Ако не е посоче10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но друго, под частични образувани продуктови пари (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба частичните образувани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични образувани продуктови пари* (partial
generated product money expenditure) (в макр.) [същото като частичен образуван продуктов паричeн разход* (partial generated product money cost) (в
макр.)] за купувачите на частичния образуван продукт (в макр.) и като приход
на частични образувани продуктови пари* (partial generated product money
incoming) (в макр.) [същото като частичен образуван продуктов паричeн
приход* (partial generated product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial generated product money) (ки) – във:
отделни частични образувани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични образувани продуктови пари (в макр.);
частични образувани продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСИ* (partial generated finance) (в
макр.) (подразбират се като частично-образувано-финансова предметна маса) (*) – образувани финанси (в макр.), който според някакъв функционален
признак са част от пълните образувани финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични образувани финанси (в макр.) са вътрешносистемните финанси (в макр.) и входните финанси (в макр.). Техни разновидности са частичните производствени финанси (в макр.) [техни разновидности са междинните финанси (в макр.) и чистиите финанси (в макр.)] и
частичните индуцирани финанси (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните финанси (в макр.) и въведениите финанси (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични образувани финанси (в макр.) и съвкупните частични образувани финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под
частични образувани финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните
частични образувани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при
покупко-продажба) частичните образувани финанси (в макр.) се представят
като разход на частични образувани финанси* (partial generated finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като пос11
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тъпление на частични образувани финанси* (partial generated finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСИ (partial generated finance) (ки) –
във:
отделни частични образувани финанси (в макр.);
съвкупни частични образувани финанси (в макр.);
частични образувани финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial generated financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-образувано-финансова
парична маса) (*) – противостоящ на частичните образувани финанси (в
макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; образувани финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните образувани финансови пари (в макр.). Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични образувани финансови пари (в макр.) са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и входните финансови пари (в
макр.). Техни разновидности са частичните производствене финансови пари
(в макр.) [Техни разновидности са междинните финансови пари (в макр.) и
чистите финансови пари (в макр.)] и частичните индуцирани финансови пари
(в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните финансови пари (в
макр.) и въведените финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още
отделните частични образувани финансови пари (в макр.) и съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични образувани финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.). При покупкопродажба частичните образувани финансови пари (в макр.) се представят като
разход на частични образувани финансови пари* (partial generated financial
money expenditure) (в макр.) [същото като частичен образуван финансов паричeн разход* (partial generated financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на частичните образувани финанси (в макр.) и като приход на частични образувани финансови пари* (partial generated financial money incoming) (в макр.)
[същото като частичен образуван финансов паричeн приход* (partial
generated financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
12
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial generated financial money) (ки) – във:
отделни частични образувани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични образувани финансови пари (в макр.);
частични образувани финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial utilized
product money) (в макр.) (подразбират се като частично-оползотворенопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния оползотворен
продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; оползотворен продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните оползотворени продуктови пари (в макр.).
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични оползотворени продуктови пари (в макр.) са вътрешносистемните продуктови пари (в макр.) и изходните
продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са частичните употребени
продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и крайните продуктови пари (в макр.)] и частичните
дедуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са междинните
продуктови пари (в макр.) и изведените продуктови пари (в макр.)]. Техни
разновидности са още отделните частични оползотворни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.). Ако
не е посочено друго, под частични оползотворени продуктови пари (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните частични оползотворени продуктови
пари (в макр.). При покупко-продажба частичните оползотворени продуктови
пари (в макр.) се представят като разход на частични оползотворени продуктови пари* (partial utilized product money expenditure) (в макр.) [същото
като частичен оползотворен продуктов паричeн разход* (partial utilized
product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния оползотворен продукт (в макр.) и като приход на частични оползотворени продуктови пари*
(partial utilized product money incoming) (в макр.) [същото като частичен оползотворен продуктов паричeн приход* (partial utilized product money revenue)
(в макр.)] за неговите продавачи.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial utilized
product money) (ки) – във:
отделни частични оползотворени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични оползотворени продуктови пари (в макр.);
частични оползотворени продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСИ* (partial utilized finance) (в
макр.) (подразбират се като частично-оползотворено-финансова предметна
маса) (*) – оползотворени финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните оползотворени финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки
(в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични оползотворении финансии (в макр.)
са вътрешносистемните финанси (в макр.) и изходните финанси (в макр.).
Техни разновидности са частичните употребени финанси (в макр.) [техни
разновидности са промеждутъчните финанси (в макр.) и крайните финанси (в
макр.)] и частичните дедуцирани финанси (в макр.) [техни разновидности са
междинните финанси (в макр.) и изведените финанси (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични оползотворени финанси (в макр.) и съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.). Ако не е посочено друго,
под частични оползотворени финанси (в макр.) обикновено се подразбират
съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните оползотворени финанси (в
макр.) се представят като разход на частични оползотворени финанси*
(partial utilized finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на частични оползотворени финанси*
(partial utilized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСИ (partial utilized finance) (ки) –
във:
отделни частични оползотворени финанси (в макр.);
съвкупни частични оползотворени финанси (в макр.);
частични оползотворени финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial utilized
financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-оползотворенофинансова парична маса) (*) – противостоящ на частичните оползотворени
14
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; оползотворен финансови пари (в макр.) които според някакъв функционален признак са част от пълните оползотворени финансови пари (в макр.).
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични оползотворени финансови пари
(в макр.) са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и изходните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са частичните употребени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните финансови
пари (в макр.) и крайните финансови пари (в макр.)] и частичните дедуцирани
финансови пари (в макр.) [техни разновидности са междинните финансови
пари (в макр.) и изведените финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности
са още отделните частични оползотворни финансови пари (в макр.) и съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.). Ако не е посочено
друго, под частични оползотворени финансови пари (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.).
При покупко-продажба частичните оползотворени финансови пари (в макр.) се
представят като разход на частични оползотворени финансови пари* (partial
utilized financial money expenditure) (в макр.) [същото като частичен оползотворен финансов паричeн разход* (partial utilized financial money cost) (в
макр.)] за купувачите на частичните оползотворени финанси (в макр.) и като
приход на частични оползотворени финансови пари* (partial utilized
financial money incoming) (в макр.) [същото като частичен оползотворен финансов паричeн приход* (partial utilized financial money revenue) (в макр.)] за
техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial utilized
financial money) (ки) – във:
отделни частични оползотворени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични оползотворени финансови пари (в макр.);
частични оползотворени финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial reduced product
money) (в макр.) (подразбират се като частично-приведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния приведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в па15
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; приведени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част
от пълните приведени продуктови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Частични приведени продуктови пари (в макр.) са вътрешносистемните продуктови пари (в макр.) и граничните продуктови пари (в макр.).
Техни разновидности са още отделните частични приведени продуктови пари
(в макр.), съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.), частичните дедуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и въведените продуктови пари (в
макр.)] и частичните дедуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са междинните продуктови пари (в макр.) и изведените продуктови
пари (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под частични приведени продуктови
пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични приведени
продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните приведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични приведени продуктови пари* (partial reduced product money expenditure) (в макр.) [същото
като пълен частичен продуктов паричeн разход* (partial reduced product
money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния приведен продукт (в макр.) и
като приход на частични приведени продуктови пари* (partial reduced
product money incoming) (в макр.) [същото като частичен приведен продуктов
паричeн приход* (partial reduced product money revenue) (в макр.)] за неговите
продавачи.
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial reduced product
money) (ки) – във:
отделни частични приведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични приведени продуктови пари (в макр.);
частични приведени продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (partial reduced finance) (в макр.)
(подразбират се като частично-приведено-финансова предметна маса) (*) –
приведени финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак са
част от пълните приведени финанси (в макр.). Конституират се като съставка
на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
16
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Леонтиев). Частични приведени финанси (в макр.) са вътрешносистемните
финанси (в макр.) и граничните финанси (в макр.). Техни разновидности са
още отделните частични приведени финанси (в макр.), съвкупните частични
приведени финанси (в макр.), частичните дедуцирани финанси (в макр.) [техни
разновидности са промеждутъчните финанси (в макр.) и въведениите финанси (в макр.)] и частичните дедуцирани финанси (в макр.) [техни разновидности са междинните финанси (в макр.) и изведените финанси (в макр.)]. Ако не
е посочено друго, под частични приведени финанси (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични приведени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните приведени финанси
(в макр.) се представят като разход на частични приведени финанси* (partial
reduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на частични приведени финанси* (partial reduced
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСИ (partial reduced finance) (ки) – във:
отделни частични приведени финанси (в макр.);
съвкупни частични приведени финанси (в макр.);
частични приведени финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial reduced financial
money) (в макр.) (подразбират се като частично-приведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на частичните приведени финанси (в макр.)
техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; приведени
финансови пари (в макр.), който според някакъв функционален признак са част
от пълните приведени финансови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Частични приведени финансови пари (в макр.) са вътрешносистемните финансови пари (в макр.) и граничните финансови пари (в макр.).
Техни разновидности са още отделните частични приведени финансови пари
(в макр.), съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.), частичните дедуцирани финансови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните финансови пари (в макр.) и въведените финансови пари (в макр.)] и
частичните дедуцирани финансови пари (в макр.) [техни разновидности са
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------междинните финансови пари (в макр.) и изведените финансови пари (в
макр.)]. Ако не е посочено друго, под частични приведени финансови пари (в
макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични приведени финансови
пари (в макр.). При покупко-продажба частичните приведени финансови пари
(в макр.) се представят като разход на частични приведени финансови пари*
(partial reduced financial money expenditure) (в макр.) [същото като пълен частичен финансов паричeн разход* (partial reduced financial money cost) (в
макр.)] за купувачите на частичните приведени финанси (в макр.) и като приход на частични приведени финансови пари* (partial reduced financial money
incoming) (в макр.) [същото като частичен приведен финансов паричeн приход* (partial reduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial reduced financial
money) (ки) – във:
отделни частични приведени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични приведени финансови пари (в макр.);
частични приведени финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial product money) (в макр.) (подразбират се като частично-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на
частичния продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; съставна функционална част на пълните продуктови пари (в
макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки
(вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са
отделните частичне продуктови пари (в макр.), съвкупните частични продуктови пари (в макр.), частичните произведени продуктови пари (в макр.) [в
т.ч. отделните частични произведени продуктови пари (в макр.) и съвкупните
частични произведени продуктови пари (в макр.)], частичните индуцирани
продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични индуцирани продуктови
пари (в макр.) и съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.)],
частичните употребени продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични употребени
продуктови пари (в макр.)], частичните дедуцирани продуктови пари (в
макр.) [в т.ч. отделните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) и
съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.)], както и техни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности. Ако не е посочено друго, под частични продуктови пари (в
макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични продуктови пари (в
макр.). При покупко-продажба частичните продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични продуктови пари* (partial product money
expenditure) (в макр.) [същото като частичен продуктов паричeн разход*
(partial product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния продукт (в
макр.) и като приход на частични продуктови пари* (partial product money
incoming) (в макр.) [същото като частичен продуктов паричeн приход*
(partial product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial product money) (ки) – във:
отделни частични възпроизведени продуктови пари (в макр.);
отделни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни частични образувани продуктови пари (в макр.);
отделни частични оползотворени продуктови пари (в макр.);
отделни частични приведени продуктови пари (в макр.);
отделни частични продуктови пари (в макр.);
отделни частични произведени продуктови пари (в макр.);
отделни частични стопанствени продуктови пари (в макр.);
отделни частични употребени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични образувани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични оползотворени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични приведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични произведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични стопанствени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични употребени продуктови пари (в макр.);
частични възпроизведени продуктови пари (в макр.);
частични дедуцирани продуктови пари (в макр.);
частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
частични образувани продуктови пари (в макр.);
частични оползотворени продуктови пари (в макр.);
частични приведени продуктови пари (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частични продуктови пари (в макр.);
частични произведени продуктови пари (в макр.);
частични стопанствени продуктови пари (в макр.);
частични употребени продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial produced
product money) (в макр.) (подразбират се като частично-произведенопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния произведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; произведени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните произведени продуктови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са междинните
продуктови пари (в макр.) [което е същото като произведени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и чистити продуктови пари (в макр.) [което е същото като произведени външносистемни продуктови пари (в макр.)].
Техни разновидности са още отделните частични произведени продуктови
пари (в макр.) и съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.).
Ако не е посочено друго, под частични произведени продуктови пари (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба частичните произведени продуктови пари
(в макр.) се представят като разход на частични произведени продуктови
пари* (partial produced product money expenditure) (в макр.) [същото като частичен произведен продуктов паричeн разход* (partial produced product money
cost) (в макр.)] за купувачите на частичния произведен продукт (в макр.) и като
приход на частични произведени продуктови пари* (partial produced product
money incoming) (в макр.) [същото като частичен произведен продуктов паричeн приход* (partial produced product money revenue) (в макр.)] за неговите
продавачи.
ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial produced
product money) (ки) – във:
отделни частични произведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични произведени продуктови пари (в макр.);
частични произведени продуктови пари (в макр.).
20

179

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial protoeconomized product money) (в макр.) (подразбират се като частичностопанствено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния
стопанствен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; стопанствени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните стопапанствени продуктови
пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични стопанствени продуктови пари (в макр.) са вътрешносистемните продуктови пари (в
макр.) и остатъчните продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
още отделните частични стопанствени продуктови пари (в макр.), съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.), частичните произведени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са междинните продуктови пари (в макр.) и чистите продуктови пари (в макр.)] и частичните
употребени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и крайните продуктови пари (в макр.)].
Ако не е посочено друго, под частични стопаствени продуктови пари (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните частични стопанствени продуктови
пари (в макр.). При покупко-продажба частичните стопанствени продуктови
пари (в макр.) се представят като разход на частични стопанствени продуктови пари* (partial protoeconomized product money expenditure) (в макр.)
[същото като частичен стопанствен продуктов паричeн разход* (partial
protoeconomized product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния стопанствен продукт (в макр.) и като приход на частични стопанствени продуктови пари* (partial protoeconomized product money incoming) (в макр.) [същото като частичен стопанствен продуктов паричeн приход* (partial
protoeconomized product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial protoeconomized product money) (ки) – във:
отделни частични стопанствени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични стопанствени продуктови пари (в макр.);
частични стопанствени продуктови пари (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСИ* (partial protoeconomized
finance) (в макр.) (подразбират се като частично-стопанствено-финансова
предметна маса) (*) – стопанствени финанси (в макр.), които според някакъв
функционален признак са част от пълните стопапанствени финанси (в макр.).
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични стопанствении финанси (в
макр.) са вътрешносистемните финанси (в макр.) и остатъчните финанси (в
макр.). Техни разновидности са още отделните частични стопанствени финанси (в макр.), съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.),
частичните възникнали финанси (в макр.) [техни разновидности са
междинните финанси (в макр.) и чистите финанси (в макр.)] и частичните
употребени финанси (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните
финанси (в макр.) и крайните финанси (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под
частични стопаствен финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните
частични стопанствени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) частичните стопанствени финанси (в макр.) се
представят като разход на частични стопанствени финанси* (partial
protoeconomized finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на частични стопанствени финанси*
(partial protoeconomized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в
т.ч. и купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСИ (partial protoeconomized finance) (ки) – във:
отделни частични стопанствени финанси (в макр.);
съвкупни частични стопанствени финанси (в макр.);
частични стопанствени финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial protoeconomized financial money) (в макр.) (подразбират се като частичностопанствено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на частичните
стопанствени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; стопанствени финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от пълните стопапанствени финансови
пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на меж22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Частични стопанствени финансови пари (в макр.) са вътрешносистемните финансови пари (в
макр.) и остатъчните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са още
отделните частични стопанствени финансови пари (в макр.), съвкупните
частични стопанствени финансови пари (в макр.), частичните възникнали
финансови пари (в макр.) [техни разновидности са междинните финансови
пари (в макр.) и чистите финансови пари (в макр.)] и частичните употребени
финансови пари (в макр.) [техни разновидности са промеждутъчните финансови пари (в макр.) и крайните финансови пари (в макр.)]. Ако не е посочено
друго, под частични стопаствени финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.). При
покупко-продажба частичните стопанствени финансови пари (в макр.) се
представят като разход на частични стопанствени финансови пари* (partial
protoeconomized financial money expenditure) (в макр.) [същото като частичен
стопанствен финансов паричeн разход* (partial protoeconomized financial
money cost) (в макр.)] за купувачите на частичните стопанствени финанси (в
макр.) и като приход на частични стопанствени финансови пари* (partial
protoeconomized financial money incoming) (в макр.) [същото като частичен
стопанствен финансов паричeн приход* (partial protoeconomized financial
money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial protoeconomized financial money) (ки) – във:
отделни частични стопанствени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични стопанствени финансови пари (в макр.);
частични стопанствени финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (partial used product
money) (в макр.) (подразбират се като частично-употребено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на частичния употребен продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; употребени
продуктови пари (в макр.) и който според някакъв функционален признак е
част от пълните употребени продуктови пари (в макр.). Конституират се като
съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова сис23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема на В. Леонтиев). Техни разновидности са промеждутъчните продуктови пари (в макр.) [което е същото като употребени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и крайните продуктови пари (в макр.) [което е същото
като употребени външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични употребени продуктови пари (в макр.)
и съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под частични употребени продуктови пари (в макр.) обикновено се
подразбират съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба частичните употребени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на частични употребени продуктови пари* (partial used
product money expenditure) (в макр.) [същото като частичен употребен продуктов паричeн разход* (partial used product money cost) (в макр.)] за купувачите на частичния употребен продукт (в макр.) и като приход на частични
употребени продуктови пари* (partial used product money incoming) (в макр.)
[същото като частичен употребен продуктов паричeн приход* (partial used
product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (partial used product
money) (ки) – във:
отделни частични употребени продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични употребени продуктови пари (в макр.);
частични употребени продуктови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ* (partial used finance) (в макр.)
(подразбират се като частично-употребено-финансова предметна маса) (*)
– употребени финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак
са част от пълните употребени финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на
баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Техни разновидности са промеждутъчните финанси (в макр.) [което е същото като употребени вътрешносистемни финанси (в макр.)] и
крайните финанси (в макр.) [което е същото като употребени външносистемни финанси (в макр.)]. Техни разновидности са още отделните частични
употребени финанси (в макр.) и съвкупните частични употребени финанси (в
макр.). Ако не е посочено друго, под частични употребени финанси (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните частични употребени финанси (в
макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------употребени финанси (в макр.) се представят като разход на частични употребени финанси* (partial used finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на частични употребени финанси* (partial used finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ (partial used finance) (ки) – във:
отделни частични употребени финанси (в макр.);
съвкупни частични употребени финанси (в макр.);
частични употребени финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial used financial
money) (в макр.) (подразбират се като частично-употребено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на частичните употребени финанси (в макр.)
техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; употребени
финансови пари (в макр.), според някакъв функционален признак са част от
пълните употребени финансови пари (в макр.). Конституират се като съставка
на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В.
Леонтиев). Техни разновидности са промеждутъчните финансови пари (в
макр.) [което е същото като употребени вътрешносистемни финансови пари
(в макр.)] и крайните финансови пари (в макр.) [което е същото като употребени външносистемни финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още
отделните частични употребени финансови пари (в макр.) и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под
частични употребени финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират
съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.). При покупкопродажба частичните употребени финансови пари (в макр.) се представят като
разход на частични употребени финансови пари* (partial used financial
money expenditure) (в макр.) [същото като частичен употребен финансов паричeн разход* (partial used financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
частичните употребени финанси (в макр.) и като приход на частични употребени финансови пари* (partial used financial money incoming) (в макр.) [същото като частичен употребен финансов паричeн приход* (partial used
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial used financial
money) (ки) – във:
отделни частични употребени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични употребени финансови пари (в макр.);
частични употребени финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ФИНАНСИ* (partial finance) (в макр.) (подразбират се като
частично-финансова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална
разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически
финанси* (aggregate all-macroeconomic finance) и съставна функционална част
на пълните финанси (в макр.), които са парично изражение на определена според някакъв функционален признак част от възпроизведени (образувани или
оползотворени) от икономически единици (една, повече от една или всички в
дадена страна) всеобхватни икономически финанси* (comprehensive economic finance) за единица време (обикновено за една година). Конституират се
като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.),
респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са отделните частични финанси
(в макр.), съвкупните частични финанси (в макр.), частичните възникнали
финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични възникнали финанси (в макр.) и
съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)], частичните индуцирани
финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични индуцирани финанси (в макр.) и
съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.)], частичните употребени
финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени финанси (в макр.) и
съвкупните частични употребени финанси (в макр.)], частичните дедуцирани
финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични дедуцирани финанси (в макр.) и
съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под частични финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните частични финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) частичните финанси (в макр.) се представят като разход на частични финанси* (partial finance expenditure) (в макр.)
за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на частични
финанси* (partial finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи). Вж. финанси.
ЧАСТИЧНИ ФИНАНСИ (partial finance) (ки) – във:
отделни частични възникнали финанси (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделни частични възпроизведени финанси (в макр.);
отделни частични дедуцирани финанси (в макр.);
отделни частични индуцирани финанси (в макр.);
отделни частични образувани финанси (в макр.);
отделни частични оползотворени финанси (в макр.);
отделни частични приведени финанси (в макр.);
отделни частични стопанствени финанси (в макр.);
отделни частични употребени финанси (в макр.);
отделни частични финанси (в макр.);
съвкупни частични възникнали финанси (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени финанси (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични образувани финанси (в макр.);
съвкупни частични оползотворени финанси (в макр.);
съвкупни частични приведени финанси (в макр.);
съвкупни частични стопанствени финанси (в макр.);
съвкупни частични употребени финанси (в макр.);
съвкупни частични финанси (в макр.);
частични възникнали финанси (в макр.);
частични възпроизведени финанси (в макр.);
частични дедуцирани финанси (в макр.);
частични индуцирани финанси (в макр.);
частични образувани финанси (в макр.);
частични оползотворени финанси;
частични приведени финанси (в макр.);
частични стопанствени финанси (в макр.);
частични употребени финанси (в макр.);
частични финанси (в макр.).
ЧАСТИЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (partial financial money) (в макр.) (подразбират се като частично-финансова парична маса) (*) – противостоящ на
частичните финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; съставна функционална част на пълните финансови пари (в
макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са
отделните частичне финансови пари (в макр.), съвкупните частични финансови пари (в макр.), частичните възникнали финансови пари (в макр.) [в т.ч.
отделните частични възникнали финансови пари (в макр.) и съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.)], частичните индуцирани финансови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични индуцирани финансови пари (в
макр.) и съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.)], частичните употребени финансови пари (в макр.) [в т.ч. отделните частични употребени финансови пари (в макр.) и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)], частичните дедуцирани финансови пари (в макр.) [в т.ч.
отделните частични дедуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.)], както и техни разновидности.
Ако не е посочено друго, под частични финансови пари (в макр.) обикновено
се подразбират съвкупните частични финансови пари (в макр.). При покупкопродажба частичните финансови пари (в макр.) се представят като разход на
частични финансови пари* (partial financial money expenditure) (в макр.) [същото като частичен финансов паричeн разход* (partial financial money cost)
(в макр.)] за купувачите на частичните финанси (в макр.) и като приход на
частични финансови пари* (partial financial money incoming) (в макр.) [същото като частичен финансов паричeн приход* (partial financial money revenue)
(в макр.)] за техните продавачи.
ЧАСТИЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (partial financial money) (ки) – във:
отделни частични възникнали финансови пари (в макр.);
отделни частични възпроизведени финансови пари (в макр.);
отделни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
отделни частични индуцирани финансови пари (в макр.);
отделни частични образувани финансови пари (в макр.);
отделни частични оползотворени финансови пари (в макр.);
отделни частични приведени финансови пари (в макр.);
отделни частични стопанствени финансови пари (в макр.);
отделни частични употребени финансови пари (в макр.);
отделни частични финансови пари (в макр.);
съвкупни частични възникнали финансови пари (в макр.);
съвкупни частични възпроизведени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финансови пари (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупни частични образувани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични оползотворени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични приведени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични стопанствени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични употребени финансови пари (в макр.);
съвкупни частични финансови пари (в макр.);
частични възникнали финансови пари (в макр.);
частични възпроизведени финансови пари (в макр.);
частични дедуцирани финансови пари (в макр.);
частични индуцирани финансови пари (в макр.);
частични образувани финансови пари (в макр.);
частични оползотворени финансови пари (в макр.);
частични приведени финансови пари (в макр.);
частични стопанствени финансови пари (в макр.);
частични употребени финансови пари (в макр.);
частични финансови пари (в макр.).
ЧАСТИЧНО БАНКОВО ПОКРИТИЕ (fractional bank reserve) (ки) – във:
частично резервно банково покритие (в макр.).
ЧАСТИЧНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично
фитензивиране на икономическия растеж и частично котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния битензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното битензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е частична битензификация на икономическия растеж
(покачване на частичната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния битензитет в темпа на растежа), а
когато частичното битензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е частична суббитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частичния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично интертензивиране на икономическия растеж и частично екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато частичното битертензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частична битертензификация на
икономическия растеж (покачване на частичната битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния битертензитет в темпа на растежа), а когато частичното битертензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на частичната битертензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния
битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното екстензивиране става
по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична екстензификация на икономическия растеж (покачване на частичната екстензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния екстензитет в темпа на растежа), а когато частичното екстензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субекстензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична екстертензификация на икономическия растеж (покачване на частичната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частичния екстертензитет в темпа на растежа), а когато частичното екс30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
частична субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична екстратензификация на икономическия растеж (покачване на частичната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частичния екстратензитет в темпа на растежа), а когато частичното екстратензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
частична субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (partial economic equilibrium) – икономическо равновесие, което обхваща само част от секторите (от
елементите или от подсистемите) на дадена икономическа система, в частност
на дадена динамична икономическа система. Към него се числи частичното
пазарно равновесие. Разновидности на частичното икономическо равновесие
са частичното микроикономическо равновесие (в т.ч. и частичното микроикономическо пазарно равновесие) и частичното макроикономическо равновесие (в т.ч. и частичното макроикономическо пазарно равновесие).
ЧАСТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (partial economic equilibrium) (ки) – във:
частично икономическо равновесие;
частично макроикономическо равновесие;
частично микроикономическо равновесие.
ЧАСТИЧНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отно31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична интертензификация на икономическия растеж (покачване на частичната интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частичния интертензитет в темпа на растежа), а когато частичното интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
частична субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на частичната интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато частичното катензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частична катензификация на икономическия растеж (покачване на частичната катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния катензитет в
темпа на растежа), а когато частичното катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субкатензификация на икономическия растеж (спадане на частичната катензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния катензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична квалитензификация на икономическия растеж (покачване на частичната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
частичния квалитензитет в темпа на растежа), а когато частичното квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на частичния квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична
квантитензификация на икономическия растеж (покачване на частичната
квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния квантитензитет в темпа на растежа), а когато частичното
квантитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
частична субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато частичното котензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частична котензификация на икономическия растеж (покачване на частичната котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния котензитет в
темпа на растежа), а когато частичното котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субкотензификация на икономическия растеж (спадане на частичната котензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния котензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial creatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично
екстензивиране на икономическия растеж и частично екстратензивиране на
икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима про33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менлива (обикновено на времето) на частичния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато частичното креатензивиране става по-бързо от нарастването
на темпа на растежа, това е частична креатензификация на икономическия
растеж (покачване на частичната креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния креатензитет в темпа
на растежа), а когато частичното креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на частичната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния креатензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (partial macroeconomic market equilibrium) – пазарно икономическо равновесие, което обхваща само част от секторите (от елементите или от подсистемите) на
дадена пазарна макроикономическа система, в частност на дадена динамична
пазарна макроикономическа система (dynamic market macroeconomic system)
(вж. динамична икономическа система); пазарно икономическо равновесие,
което едновременно е частично пазрно равновесие и макроикономическо пазарно равновесие. Разновидност е на частичното макроикономическо равновесие.
ЧАСТИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (partial macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на частичното макроикономическо
пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
непълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
пълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
частично макроикономическо пазарно равновесие.
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (partial macroeconomic equilibrium) – икономическо равновесие, което обхваща само част от
секторите (от елементите или от подсистемите) на дадена макроикономическа
система, в частност на дадена динамична макроикномическа система
(dynamic macroeconomic system) (вж. динамична икономическа система); икономическо равновесие, което едновременно е частично икономическо равновесие и макроикономическо равновесие. Към него се числи частичното макроикономическо пазарно равновесие.
ЧАСТИЧНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
(partial microeconomic market equilibrium) – пазарно икономическо равновесие,
което обхваща само част от секторите (от елементите или от подсистемите) на
дадена пазарна микроикономическа система, в частност на дадена динамична
пазарна микроикномическа система (dynamic market microeconomic system)
(вж. динамична икономическа система); пазарно икономическо равновесие,
което едновременно е частично пазарно равновесие и микроикономическо пазарно равновесие. Разводност е на частичното микроикономическо равновесие.
ЧАСТИЧНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (partial microeconomic equilibrium) – икономическо равновесие, което обхваща само част от
секторите (от елементите или от подсистемите) на дадена микроикономическа
система, в частност на дадена динамична микроикномическа система
(dynamic microeconomic system) (вж. динамична икономическа система); икономическо равновесие, което едновременно е частично икономическо равновесие и микроикономическо равновесие. Към него се числи частичното микроикономическо пазарно равновесие.
ЧАСТИЧНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато частичното оптензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частична оптензификация на икономическия растеж (покачване на частичната оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния оптензитет в
темпа на растежа), а когато частичното оптензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субоптензификация на ико35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж (спадане на частичната оптензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния оптензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (partial market equilibrium) – пазарано икономическо равновесие, което обхваща само част от секторите (от елементите или от подсистемите) на дадена пазарна икономическа система, в
частност на дадена динамична пазарна икономическа система (dynamic
market economic system) (вж. динамична икономическа система). Разновидност
е на частичното икономическо равновесие. Разновидности на частичното пазарно равновесие са частичното микроикономическо пазарно равновесие и
частичното макроикономическо пазарно равновесие.
ЧАСТИЧНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (partial market equilibrium) (ки) –
във:
инвестиционни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на частичното макроикономическо
пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
непълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
пълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.);
частично макроикономическо пазарно равновесие;
частично микроикономическо пазарно равновесие;
частично пазарно равновесие.
ЧАСТИЧНО РЕЗЕРВНО БАНКОВО ПОКРИТИЕ (fractional bank reserve) (в
макр.), частичен банков резерв (в макр.), – банков резерв (в макр.) [резервно
банково покритие (в макр.)], който е по-малък от размера на депозитите.
ЧАСТИЧНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично
катензивиране на икономическия растеж и частично оптензивиране на ико36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния ретензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното ретензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е частична ретензификация на икономическия растеж
(покачване на частичната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния ретензитет в темпа на растежа), а
когато частичното ретензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е частична субретензификация на икономическия растеж (спадане на частичната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частичния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
частично субфитензивиране на икономическия растеж и частично субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична суббитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната битензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния битензитет в темпа
на растежа), а когато частичното суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частична битензификация на икономическия
растеж (увеличаване на частичната битензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на частичния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично субинтертензивиране на икономическия растеж и частично
субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното суббитертензивиране
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична суббитер37
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензификация на икономическия растеж (спадане на частичната битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
частичния битертензитет в темпа на растежа), а когато частичното суббитертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частична
битертензификация на икономическия растеж (увеличаване на частичната
битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частичния битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния
екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субекстензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субекстензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния екстензитет в темпа на растежа), а когато частичното субекстензивиране става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частична екстензификация
на икономическия растеж (увеличаване на частичната екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичния екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частичния екстертензитет в темпа на растежа), а когато
частичното субекстертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е частична екстертензификация на икономическия растеж
(увеличаване на частичната екстертензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на частичния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
38
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичния екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на частичната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частичния екстратензитет в темпа на растежа), а когато
частичното субекстратензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е частична екстратензификация на икономическия растеж
(увеличаване на частичната екстратензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на частичния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичния интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична
субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на частичната
интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на частичния интертензитет в темпа на растежа), а когато частичното субинтертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частична интертензификация на икономическия растеж (увеличаване на
частичната интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния
катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субкатензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субкатензификация на икономическия растеж (спадане на частичната катензивност на ико39
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния катензитет в темпа на растежа), а когато частичното субкатензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е частична катензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частичната катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния катензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичния квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична
субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната
квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на частичния квалитензитет в темпа на растежа), а когато частичното субквалитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частична квалитензификация на икономическия растеж (увеличаване на частичната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частичния квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
частична субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на
частичната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частичния квантитензитет в темпа на растежа), а когато
частичното субквантитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е частична квантитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на частичната квантитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на частичния квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния
котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субкотензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субкотензификация на икономическия растеж (спадане на частичната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния котензитет в темпа на растежа), а когато частичното субкотензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е частична котензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частичната котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния котензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
частично субекстензивиране на икономическия растеж и частично субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичния креатензитет
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субкреатензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е частична субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на частичната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния креатензитет в
темпа на растежа), а когато частичното субкреатензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е частична креатензификация на икономическия растеж (увеличаване на частичната креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния креатензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния
оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субоптензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субоптензификация на икономическия растеж (спадане на частичната оптензивност на ико41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния оптензитет в темпа на растежа), а когато частичното субоптензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е частична оптензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частичната оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния оптензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
частично субкатензивиране на икономическия растеж и частично субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичното субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субретензификация на икономическия растеж (спадане на частичната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния ретензитет в темпа на
растежа), а когато частичното субретензивиране става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е частична ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на частичната ретензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на частичния ретензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния
фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субфитензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субфитензификация на икономическия растеж (спадане на частичната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния фитензитет в темпа на растежа), а когато частичното субфитензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е частична фитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частичната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partial subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично субквантитензивиране на икономическия растеж и частично субквалитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното субхомеотензивиране
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частична субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на частичната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
частичния хомеотензитет в темпа на растежа), а когато частичното субхомеотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частична
хомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на частичната
хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частичния хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(partial fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на частичния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато частичното фитензивиране става побързо от нарастването на темпа на растежа, това е частична фитензификация
на икономическия растеж (покачване на частичната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния фитензитет в темпа на растежа), а когато частичното фитензивиране става по-бавно
от нарастването на темпа на растежа, това е частична субфитензификация на
икономическия растеж (спадане на частичната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния фитензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partial homeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
частично квантитензивиране на икономическия растеж и частично квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на частичния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж. Когато частичното хомеотензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частична хомеотензификация на
икономическия растеж (покачване на частичната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частичния хомеотензитет в темпа на растежа), а когато частичното хомеотензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е частична субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на частичната хомеотензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичния
хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ* (partially-asymmetric duopoly) (в
микр.) – частен случай на частично асиметричен олигопол (в микр.), който е
съставен само от две олигополни фирми (в микр.), наречени дуополни.
ЧАСТИЧНО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ* (partially-asymmetric oligopoly) (в микр.) – олигопол (в микр.), който отговаря на някои, но не и на всички
критерии за асиметричност [вж. симетричен олигопол (в микр.)]. Негови разновидности са: първо, пазарно-симетричният и разходно-асиметричен олигопол, и второ, пазарно-асиметричният и разходно-симетричен олигопол. Същото е като частично-симетричен олигопол (в микр.).
ЧАСТИЧНО-АСТАТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partiallyastatic economic system) (ки) – във:
функционално-частично-астатична икономическа система.
ЧАСТИЧНО-АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-astatically-reacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством своя икономически оператор реагира астатично на нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия), оказвани върху нейното функциониране по отношение на част от цялата
съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана; една от разновидностите на астатично-реагиращата икономическа
система и на частично-реагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
ЧАСТИЧНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия рас44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, 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
частичната битензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частичнофитензивностният икономически растеж и частично-котензивностният
икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната
битертензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната битертензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са частично-интертензивностният икономически растеж и частично-екстертензивностният
икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-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
частичната екстензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната екстратензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната екстратензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-ЗАКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partially-covered
economic system) – същото като частично-открита икономическа система.
ЧАСТИЧНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната интертензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-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 частичната катензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната квалитензивност на икономическия растеж (вж.
и частичен 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
частичната квалитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната квантитензивност на икономическия растеж
(вж. и частичен квантитензитет 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 частичната квантитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-cotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия рас47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, 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
частичната котензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната котензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната креатензивност на икономическия растеж (вж. и частичен
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 частичната креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частичноекстензивностният
икономически
растеж
и
частичноекстратензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-НЕЕКСТЕНЗИВНОСТЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР* (partially-unextensitial coefficients of economic ingreder
elasticity to the economic ingredor) – вж. степенна динамична ингредиентна
икономическа функция с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани
фактори.
ЧАСТИЧНО-НЕЕКСТЕНЗИВНОСТЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (partially-unextensitial coefficient of economic ingreder
elasticity to the economic ingredor) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянен частично-неекстензивностен коефициент на еластичността
на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
променлив частично-неексетнзивностен коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност, нехомогенностна степенна динамична
ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
частично-неекстензивностен коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична
ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори).
ЧАСТИЧНО-НЕРЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallynon-reacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством
своя икономически оператор не реагира на нарушаващите въздействия (в т.ч. и
на нарушаващите икономически въздействия), оказвани върху нейното функциониране по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални
променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от
невремевите), към които системата е ситуирана; една от разновидностите на
нереагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и
функциониране на икономическата система.
ЧАСТИЧНО-НЕФУНКЦИОНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(partially-non-functioning
economic
system),
поведенческо-частичнопостоянана икономическа система, (*) – нефункционираща икономическа
система, която е ситуирана към част от цялата съвкупност от независими реални променливи, по отношение на които тя не може да функционира (само
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите). Вж.
цялостно-нефункционираща икономическа система.
ЧАСТИЧНО-НЕХОМОГЕННОСТЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР* (partially-heterogeneitic coefficient of economic ingreder
elasticity to the economic ingredor) – вж. степенна динамична ингредиентна
икономическа функция с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани
фактори, бинарна типология на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-НЕХОМОГЕННОСТЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (partially-heterogeneitic coefficient of economic ingreder
elasticity to the economic ingredor) (ки) – във:
постоянен частично-нехомогенностен коефициент на еластичността
на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
променлив частично-нехомогенностен коефициент на еластичността
на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност
и с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
частично-нехомогенностен коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична
ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция, нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-НЕХОМОГЕННОСТНА ПРЕДЕЛНА ИНГРЕДЕРНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (partially-heterogeneitic
marginal igrederial creativity of the economic ingredor) (ки) – във:
постоянна частично-нехомогенностна пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
променлива частично-нехомогенностна пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори).
ЧАСТИЧНО-НЕХОМОГЕННОСТНА СРЕДНА ИНГРЕДЕРНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (partially-heterogeneitic
average igrederial creativity of the economic ingredor) (ки) – във:
постоянна частично-нехомогенностна средна ингредерна креативност
на икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори);
променлива частично-нехомогенностна средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори).
ЧАСТИЧНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-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 частичната оптензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-ОТКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partiallydiscovered economic system), частично-закрита икономическа система, – от51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крита икономическа система, която е открита или само по отношение на
входните икономически въздействия (окрита само по вход и закрита по изход),
или е открита само отношение на изходните икономически въздействия (окрита само по изход и закирта по вход). Същото е като закрита икономическа
система, която е закрита само по отношение на входните икономически въздействия (закрита само по вход и открита по изход), или е закрита само отношение на изходните икономически въздействия (закрита само по изход и открита по вход).
ЧАСТИЧНО-ПОДРЕДЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО
МНОЖЕСТВО*
(partially-ordered economic set) – икономическо множество, на което е зададено
(присвоено) някакво (но не и пълно) отношение на икономически порядък. Вж.
непрекъсната икономическа величина.
ЧАСТИЧНО-ПОСТОЯННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallyconstant economic system) (*) – икономическа система, която притежава свойството (респ. способността) да не променя свои характеристики и атрибути (отделни, част от тях или всички) съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите
или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана;
една от разновидностите на постоянната икономическа система. Разновидности на частично-постоянната икономическа система са функционалночастично-статичната икономическа система, поведенческо-частичнопостоянната икономическа система, структурно-частично-постоянната
икономическа система, частично-нереагиращата икономическа система,
частично-ситуираната напълно-постоянна икономическа система и частично-ситуираната ненапълно-постоянна икономическа система.
ЧАСТИЧНО-ПОСТОЯННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partiallyconstant economic system) (ки) – във:
поведенческо-частично-постоянна икономическа система (същото като
частично-нефункционираща икономическа система);
структурно-частично-постоянна икономическа система;
частично-постоянна икономическа система;
частично-ситуирана напълно-постоянна икономическа система;
частично-ситуирана ненапълно-постоянна икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-ПРОМЕНЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallyvariable economic system) (*) – икономическа система, която притежава свойството (респ. способността) да променя свои характеристики и атрибути (отделни, част от тях или всички) съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите
или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана;
една от разновидностите на променливата икономическа система. Разновидности на частично-променливата икономическа система са едновременно
функционално-частично-астатичната икономическа система, поведенческочастично-променливата икономическа система, структурно-частичнопроменливата икономическа система, частично-реагиращата икономическа
система, частично-ситуираната напълно-променлива икономическа система
и частично-ситуираната ненапълно-променлива икономическа система.
ЧАСТИЧНО-ПРОМЕНЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partiallyvariable economic system) (ки) – във:
поведенческо-частично-променлива икономическа система (същото като
частично-функционираща икономическа система);
структурно-частично-променлива икономическа система;
частично-променлива икономическа система;
частично-ситуирана напълно-променлива икономическа система;
частично-ситуирана ненапълно-променлива икономическа система.
ЧАСТИЧНО-РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallyreacting economic system) (*) – икономическа система, която посредством своя
икономически оператор реагира на нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия), оказвани върху нейното функциониране по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана; една от разновидностите на реагиращата икономическа система. Нейни подразновидности са частичностатично-реагиращата икономическа система и частично-астатичнореагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
ЧАСТИЧНО-РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partiallyreacting economic system) (ки) – във:
частично-астатично-реагираща икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-реагираща икономическа система;
частично-статично-реагираща икономическа система.
ЧАСТИЧНО-РЕКУРСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (partiallyrecursive economic function) – същото като рекурсивна икономическа функция.
ЧАСТИЧНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-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 частичната ретензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частичнокатензивностният икономически растеж и частично-оптензивностният
икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-СИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ* (partially-symmetric duopoly) (в
микр.) – частен случай на частично симетричен олигопол (в микр.), който е
съставен само от две олигополни фирми (в микр.), наречни дуополни. Частен
случай на частично-симетричния дуопол е частично-симетричният флуиден дуопол (partially-symmetric fluid dupoly) (в микр.).
ЧАСТИЧНО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ* (partially-symmetric oligopoly)
(в микр.) – олигопол (в микр.), който отговаря на някои, но не и на всички критерии за симетричност [вж. симетричен олигопол (в микр.)]. Негови разновидности са: първо, пазарно-симетричният и разходно-асиметричен олигопол
(в микр.), и второ, пазарно-асиметричният и разходно-симетричен олигопол
(в микр.). Същото е като частично-асиметричен олигопол (в микр.).
ЧАСТИЧНО-СИМЕТРИЧНА ДУОПОЛНА ФИРМА* (partially-symmetric
duopoly firm) (в микр.) – фирма, влизаща в състава на частично-симетричен
дуопол (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-СИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА* (partiallysymmetric oligopoly firm) (в микр.) – олигополна фирма (в микр.), влизаща в
състава на частично-симетричен олигопол (в микр.).
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallysutuated economic system) (*) – икономическа система, която може да не променя или да променя свои характеристики и атрибути (отделни, част от тях
или всички) съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана. Нейни разновидности са частично-постоянната икономическа система и частичнопроменливата икономическа система. От своя страна разновидности на частично-постоянната икономическа система са функционално-частичностатичната икономическа система, поведенческо-частично-постоянната
икономическа система, структурно-частично-постоянната икономическа
система, частично-нереагиращата икономическа система, частичноситуираната напълно-постоянна икономическа система и частичноситуираната ненапълно-постоянна икономическа система. Разновидности на
частично-променливата икономическа система са функционално-частичноастатичната икономическа система, поведенческо-частично-променливата
икономическа система, структурно-частично-променливата икономическа
система, частично-реагиращата икономическа система, частичноситуираната напълно-променлива икономическа система и частичноситуираната ненапълно-променлива икономическа система.
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partiallysutuated economic system) (ки) – във:
частично-ситуирана икономическа система;
частично-ситуирана напълно-постоянна икономическа система;
частично-ситуирана напълно-променлива икономическа система;
частично-ситуирана ненапълно-постоянна икономическа система;
частично-ситуирана ненапълно-променлива икономическа система.
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА НАПЪЛНО-ПОСТОЯННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-situated fully-constant economic system) (*) –
постоянна икономическа система, която не променя заедно (съвкупно) всички
свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими), съвместно по отно55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само
времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите), към
които системата е ситуирана; една от разновидностите на напълнопостоянната икономическа система. Частично-ситуираната напълнопостоянна икономическа система е едновременно функционално-частичностатична икономическа система, поведенческо-частично-постоянна икономическа система, структурно-частично-постоянна икономическа система и
частично-нереагираща икономическа система.
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА НАПЪЛНО-ПРОМЕНЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-situated fully-variable economic system) (*) –
променлива икономическа система, която променя заедно (съвкупно) всички
свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими), съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само
времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите), към
които системата е ситуирана; една от разновидностите на напълнопроменливата икономическа система. Частично-ситуираната напълнопроменлива икономическа система е едновременно функционално-частичноастатична икономическа система, поведенческо-частично-променлива икономическа система, структурно-частично-променлива икономическа система
и частично-реагираща икономическа система.
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА НЕНАПЪЛНО-ПОСТОЯННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-situated partly-constant economic system) (*) –
постоянна икономическа система, която не променя част (включително и само една) от всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими),
съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални
променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от
невремевите), към които системата е ситуирана; една от разновидностите на
ненапълно-постоянната икономическа система. Цялостно-ситуираната ненапълно-постоянната икономическа система е или функционално-частичностатична икономическа система, или поведенческо-частично-постоянна
икономическа система, или структурно-частично-постоянна икономическа
система, или частично-нереагираща икономическа система, или функцио-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нално-цялостно-статична икономическа система и поведенческо-цялостнопостоянна икономическа система и т.н.
ЧАСТИЧНО-СИТУИРАНА НЕНАПЪЛНО-ПРОМЕНЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-situated partly-variable economic system) (*)
– променлива икономическа система, която променя част (включително и само
една) от всички свои характеристики и атрибути, за които се приема, че поради икономическата си природа могат да бъдат променяни (са променими),
съвместно по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални
променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от
невремевите), към които системата е ситуирана; една от разновидностите на
ненапълно-променливата икономическа система. Цялостно-ситуираната ненапълно-променливата икономическа система е или функционално-частичноастатична икономическа система, или поведенческо-частично-променлива
икономическа система, или структурно-частично-променлива икономическа
система, или частично-реагираща икономическа система, или функционално-цялостно-астатична икономическа система и поведенческо-цялостнопроменлива икономическа система и т.н.
ЧАСТИЧНО-СТАТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (partially-static
economic system) (ки) – във:
функционално-частично-статична икономическа система.
ЧАСТИЧНО-СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (partially-statically-reacting economic system) (*) – икономическа система,
която посредством своя икономически оператор реагира статично на нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия),
оказвани върху нейното функциониране по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите
или само времевата и част от невремевите), към които системата е ситуирана;
една от разновидностите на статично-реагиращата икономическа система и
на частично-реагиращата икономическа система. Вж. икономическа реагируемост и функциониране на икономическата система.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет
на икономическия растеж y > bi ≥ 0,5y, който е общо понятие за частичноутвърден фитензитет на икономическия растеж и частично-утвърден ко57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет на икономическия растеж; битензитет на икономическия растеж bi,
чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y и не помълко от неговата половина. 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 инбитензитета на икономическия растеж, адибитензитета на икономическия растеж,
утвърдения битензитет на икономическия растеж, субцялостния битензитет на икономическия растеж и частичния битензитет на икономическия
растеж. Частното между частично-утвърдения битензитет и темпа на растежа
е частично-утвърдената битензивност на икономическия растеж 1 > BI ≥
0,5. Съставки на частично-утвърдения битензитет са предимственият битензитет на икономическия растеж и балансираният битензитет на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдения битензитет (вж. икономическа форма) са частично-утвърденият хомеотензитет на икономическия
растеж, частично-утвърденият креатензитет на икономическия растеж,
частично-утвърденият ретензитет на икономическия растеж, частичноутвърденият битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на
частично-утвърдения битензитет са още частично-утвърденият битензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed bitensivity
of the product economic growth), частично-утвърденият битензитет на
факторовия икономически растеж* (partially-confirmed bitensivity of the factor economic growth), частично-утвърденият битензитет на полезностния
икономически растеж* (partially-confirmed bitensivity of the utility economic
growth), частично-утвърденият битензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed bitensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен битензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за
частично-утвърдения постоянен фитензитет и частично-утвърдения постянин
котензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
частично-утвърден променлив битензитет на икономическия растеж*
58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(partially-confirmed variable bitensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за частично-утвърдения променлив фитензитет и частичноутвърдения променлив котензитет на растежа и е е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable
bitensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремевопроменлив битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed nontemporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив битензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed raising bitensivity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден покачващ се фитензитет и частично-утвърден покачващ се котензитет на растежа), което е частично-утвърдено битензивиране на икономическия растеж, и
(б) частично-утвърденият спадащ битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding bitensivity of the economic growth) (общо
понятие за частично-утвърден спадащ фитензитет и частично-утвърден спадащ
котензитет на растежа), което е частично-утвърдено суббитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и
частично-утвърденият покачващ се битензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несуббитензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubbitensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ битензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising bitensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено небитензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unbitensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж y > k ≥ 0,5y, който е общо понятие за
частично-утвърден интертензитет на икономическия растеж и частичноутвърден екстертензитет на икономическия растеж; битертензитет на икономическия растеж k, чието значение е е по-малко от темпа на икономическия
растеж y и не по-мълко от неговата половина. Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензите59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та 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 инбитертензитета на икономическия растеж, адибитертензитета на икономическия растеж, утвърдения битертензитет на икономическия растеж, субцялостния битертензитет на икономическия растеж и частичния битертензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения битертензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената битертензивност на
икономическия растеж 1 > K ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения битертензитет са предимственият екстертензитет на икономическия растеж и
балансираният екстертензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения битертензитет са частичноутвърденият битертензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensivity of the product economic growth), частичноутвърденият битертензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed bitertensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият битертензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият битертензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен битертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за частично-утвърдения постоянен интертензитет и частичноутвърдения постянин екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния
икономически растеж) и частично-утвърден променлив битертензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed variable bitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за частично-утвърдения променлив
интертензитет и частично-утвърдения променлив екстертензитет на растежа и
е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичноутвърден времево-променлив битертензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed temporally-variable bitertensivity of the economic growth) и
частично-утвърден невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable bitertensivity of the
60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив битертензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се битертензитет на
икономическия растеж* (partially-confirmed raising bitertensivity of the
economic growth) (общо понятие за частично-утвърден покачващ се интертензитет и частично-утвърден покачващ се екстертензитет на растежа), което е
частично-утвърдено битертензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ битертензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден спадащ интертензитет и частично-утвърден спадащ
екстертензитет на растежа), което е частично-утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ се битертензитет образуват понятието
за частично-утвърден неспадащ битертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несуббитертензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubbitertensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ битертензитет
образуват понятието за частично-утвърден непокачващ се битертензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising bitertensivity of the
economic growth) [което е частично-утвърдено небитертензивиране на
икономическия растеж* (partially-confirmed unbitertensivition of the economic
growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително участие y > e ≥ 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва
позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва частично-утвърдения инекстензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 ин61

220

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
инекстензитета на икономическия растеж, адиекстензитета на икономическия растеж, утвърдения екстензитет на икономическия растеж, субцялостния екстензитет на икономическия растеж и частичния екстензитет
на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения екстензитет
и темпа на растежа е частично-утвърдената екстензивност на икономическия
растеж 1 > E ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения екстензитет са предимственият екстензитет на икономическия растеж и балансираният екстензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения екстензитет са частичноутвърденият екстензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed extensivity of the product economic growth), частичноутвърденият екстензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed extensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият екстензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed extensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият екстензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен екстензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив екстензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable extensivity of
the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив екстензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable extensivity of the
economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив екстензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable extensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив екстензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed raising extensivity of the
economic growth), което е частично-утвърдено екстензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ екстензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding extensivity of the economic
growth), което е частично-утвърдено субекстензивиране на икономическия
62

221

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият покачващ се екстензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding extensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубекстензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubextensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ екстензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising extensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено неекстензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unextensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително участие y > n ≥ 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва
частично-утвърдения екстертензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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
инекстертензитета на икономическия растеж, адиекстертензитета на
икономическия растеж, утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, субцялостния екстертензитет на икономическия растеж и частичния
екстертензитет на икономическия растеж. Частното между частичноутвърдения екстертензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената екстертензивност на икономическия растеж 1 > N ≥ 0,5. Съставки на частичноутвърдения екстертензитет са предимственият екстертензитет на икономическия растеж и балансираният екстертензитет на икономичесикия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на частично-утвърдения екстертензитет са частичноутвърденият екстертензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed extertensivity of the product economic growth), частичноутвърденият екстертензитет на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed extertensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият екстертензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed extertensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият екстертензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие
на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив
екстертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable
extertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable
extertensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремевопроменлив екстертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed
non-temporally-variable extertensivity of the economic growth)]. Разновидности на
частично-утвърдения променлив екстертензитет са (а) частичноутвърденият покачващ се екстертензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed raising extertensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ екстертензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed subsiding extertensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята
общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ
се екстертензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding
extertensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несубекстертензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubextertensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ екстертензитет образуват понятието за частичноутвърден непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (par64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tially-confirmed unraising extertensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено неекстертензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unextertensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително участие y > h ≥ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва позитивната роля на екстратензивения фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който
допълва частично-утвърдения екстратензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж), адиекстратензитета на икономическия растеж, утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, субцялостния екстратензитет на икономическия растеж и частичния екстратензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения екстратензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената екстратензивност на
икономическия растеж 1 > H ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения екстратензитет са предимственият екстратензитет на икономическия растеж и
балансираният екстратензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения екстратензитет са частичноутвърденият екстратензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed extratensivity of the product economic growth), частичноутвърденият екстратензитет на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed extratensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият екстратензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed extratensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият екстратензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие
на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив
екстратензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable
extratensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable
extratensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремевопроменлив екстратензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable extratensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив екстратензитет са (а) частичноутвърденият покачващ се екстратензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed raising extratensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ екстратензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed subsiding extratensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята
общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ
се екстратензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ екстратензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding
extratensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несубекстратензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubextratensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ екстратензитет образуват понятието за частичноутвърден непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed unraising extratensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено неекстратензивиране на икономическия растеж*
(partially-confirmed unextratensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително участие y > m ≥ 0,5y на някакъв вътрешен фактор на иконо66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва
частично-утвърдения реинтертензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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
реинтертензитета на икономическия растеж, адиинтертензитета на икономическия растеж, утвърдения интертензитет на икономическия растеж,
субцялостния интертензитет на икономическия растеж и частичния интертензитет на икономическия растеж. Частното между частичноутвърдения интертензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж 1 > M ≥ 0,5. Съставки на частичноутвърдения интертензитет са предимственият интертензитет на икономическия растеж и балансираният интертензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения интертензитет са частичноутвърденият интертензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed intertensivity of the product economic growth), частичноутвърденият интертензитет на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed intertensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият интертензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed intertensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият интертензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие
на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив
интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable intertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable in67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tertensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремевопроменлив интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed
non-temporally-variable intertensivity of the economic growth)]. Разновидности на
частично-утвърдения променлив интертензитет са (а) частично-утвърденият
покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed raising intertensivity of the economic growth), което е частичноутвърдено интертензивиране на икономическия растеж, и (б) частичноутвърденият спадащ интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding intertensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ се
интертензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding intertensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несубинтертензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubintertensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ интертензитет образуват понятието за частичноутвърден непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising intertensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено неинтертензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unintertensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed catensivity of the economic growth) (*) – катензитет
на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително
участие y > i ≥ 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва частичноутвърдения инкатензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 инкатензи68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тета на икономическия растеж, адикатензитета на икономическия растеж,
утвърдения катензитет на икономическия растеж, субцялостния катензитет на икономическия растеж и частичния катензитет на икономическия
растеж. Частното между частично-утвърдения катензитет и темпа на растежа
е частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж 1 > I ≥ 0,5.
Съставки на частично-утвърдения катензитет са предимственият катензитет
на икономическия растеж и балансираният катензитет на икономичесикия
растеж.
Разновидности на частично-утвърдения катензитет са частичноутвърденият катензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed catensivity of the product economic growth), частичноутвърденият катензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed catensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият катензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed catensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият катензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен катензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив катензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable catensivity of
the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable catensivity of the
economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив катензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив катензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се катензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed raising catensivity of the
economic growth), което е частично-утвърдено катензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ катензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding catensivity of the economic
growth), което е частично-утвърдено субкатензивиране на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частично69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърденият покачващ се катензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ катензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубкатензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubcatensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ катензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising catensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено некатензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed uncatensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено
положително участие y > r ≥ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж, който допълва частично-утвърдения квалитензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 инквалитензитета на икономическия растеж, адиквалитензитета на икономическия растеж, утвърдения квалитензитет на икономическия
растеж, субцялостния квалитензитет на икономическия растеж и частичния квалитензитет на икономическия растеж. Частното между частичноутвърдения квалитензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж 1 > R ≥ 0,5. Съставки на частичноутвърдения квалитензитет са предимственият квалитензитет на икономическия растеж и балансираният квалитензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения квалитензитет са частичноутвърденият квалитензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensivity of the product economic growth), частично70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърденият квалитензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed qualitensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият квалитензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият квалитензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable
qualitensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремевопроменлив квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed
non-temporally-variable qualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
частично-утвърдения променлив квалитензитет са (а) частично-утвърденият
покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed raising qualitensivity of the economic growth), което е частичноутвърдено квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) частичноутвърденият спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding qualitensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ се
квалитензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено несубквалитензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubqualitensivition
of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият спадащ квалитензитет образуват понятието за частичноутвърден непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising qualitensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено неквалитензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unqualitensivition of the economic growth)].
71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed quantitensivity of the economic growth) (*) –
квантитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на
икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително участие y > q ≥ 0,5y на някакъв количествен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва
частично-утвърдения инквантитензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 инквантитензитета на икономическия растеж, адиквантитензитета на икономическия растеж, утвърдения квантитензитет на икономическия растеж, субцялостния квантитензитет на икономическия растеж и
частичния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения квантитензитет и темпа на растежа е частичноутвърдената квантитензивност на икономическия растеж 1 > Q ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения квантитензитет са предимственият квантитензитет на икономическия растеж и балансираният квантитензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения квантитензитет са частичноутвърденият квантитензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensivity of the product economic growth), частичноутвърденият квантитензитет на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият квантитензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият квантитензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (par72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tially-confirmed constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие
на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив
квантитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable
quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporallyvariable quantitensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable quantitensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив квантитензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed raising quantitensivity of the economic growth), което е
частично-утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж, и (б)
частично-утвърденият спадащ квантитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding quantitensivity of the economic growth), което е частично-утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж. В
своята общност частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ се квантитензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено
несубквантитензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed
unsubquantitensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ квантитензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се квантитензитет на икономическия
растеж* (partially-confirmed unraising quantitensivity of the economic growth)
[което е частично-утвърдено неквантитензивиране на икономическия
растеж* (partially-confirmed unquantitensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет
на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително
участие y > 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензитетът
на икономическия растеж, който допълва частично-утвърдения котензитет до
73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 инкотензитета на икономическия
растеж, адикотензитета на икономическия растеж, утвърдения котензитет на икономическия растеж, субцялостния котензитет на икономическия
растеж и частичния котензитет на икономическия растеж. Частното между
частично-утвърдения котензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената
котензивност на икономическия растеж 1 > CO ≥ 0,5. Съставки на частичноутвърдения котензитет са предимственият котензитет на икономическия
растеж и балансираният котензитет на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдения котензитет (вж. икономическа форма) са частично-утвърденият квалитензитет на икономическия
растеж, частично-утвърденият екстратензитет на икономическия растеж,
частично-утвърденият оптензитет на икономическия растеж, частичноутвърденият екстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на
частично-утвърдения котензитет са още частично-утвърденият котензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed cotensivity
of the product economic growth), частично-утвърденият котензитет на
факторовия икономически растеж* (partially-confirmed cotensivity of the factor economic growth), частично-утвърденият котензитет на полезностния
икономически растеж* (partially-confirmed cotensivity of the utility economic
growth), частично-утвърденият котензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed cotensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен котензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив котензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable cotensivity of
the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable cotensivity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив котензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив котензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се котензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed raising cotensivity of the
economic growth), което е частично-утвърдено котензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ котензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding cotensivity of the economic
growth), което е частично-утвърдено субкотензивиране на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият покачващ се котензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ котензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубкотензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubcotensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ котензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising cotensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено некотензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed uncotensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж y > d ≥ 0,5y, който е общо понятие за
частично-утвърден екстензитет на икономическия растеж и частичноутвърден екстратензитет на икономическия растеж; креатензитет на икономическия растеж d, чието значение е е по-малко от темпа на икономическия
растеж y и не по-мълко от неговата половина. 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
инкреатензитета на икономическия растеж, адикреатензитета на икономическия растеж, утвърдения креатензитет на икономическия растеж, субцялостния креатензитет на икономическия растеж и частичния креатензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения креа75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената креатензивност на
икономическия растеж 1 > D ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения креатензитет са предимственият екстратензитет на икономическия растеж и
балансираният екстратензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения креатензитет са частичноутвърденият креатензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed creatensivity of the product economic growth), частичноутвърденият креатензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed creatensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият креатензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed creatensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият креатензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен креатензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие
за частично-утвърдения постоянен екстензитет и частично-утвърдения постянин екстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и частично-утвърден променлив креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable creatensivity of the economic growth)
(който е общо понятие за частично-утвърдения променлив екстензитет и частично-утвърдения променлив екстратензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времевопроменлив креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed
temporally-variable creatensivity of the economic growth) и частично-утвърден
невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable creatensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив креатензитет са (а) частичноутвърденият покачващ се креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за
частично-утвърден покачващ се екстензитет и частично-утвърден покачващ се
екстратензитет на растежа), което е частично-утвърдено креатензивиране на
икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding creatensivity of
the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден спадащ екстензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и частично-утвърден спадащ екстратензитет на растежа), което е частичноутвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност
частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият покачващ се креатензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding creatensivity
of the economic growth) [което е частично-утвърдено несубкреатензивиране
на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubcreatensivition of the
economic growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият
спадащ креатензитет образуват понятието за частично-утвърден непокачващ
се креатензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising
creatensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено некреатензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed uncreatensivition of
the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет
на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително
участие y > a ≥ 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва
частично-утвърдения оптензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият
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 иноптензитета на икономическия растеж, адиоптензитета на икономическия
растеж, утвърдения оптензитет на икономическия растеж, субцялостния
оптензитет на икономическия растеж и частичния оптензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения оптензитет и темпа на
растежа е частично-утвърдената оптензивност на икономическия растеж 1
> A ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения оптензитет са предимственият
оптензитет на икономическия растеж и балансираният оптензитет на икономичесикия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на частично-утвърдения оптензитет са частичноутвърденият оптензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed optensivity of the product economic growth), частичноутвърденият оптензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed optensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият оптензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed optensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият оптензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен оптензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив оптензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable optensivity of
the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable optensivity of the
economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив оптензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable optensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив оптензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се оптензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed raising optensivity of the
economic growth), което е частично-утвърдено оптензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ оптензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding optensivity of the economic
growth), което е частично-утвърдено субоптензивиране на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият покачващ се оптензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ оптензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубоптензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsuboptensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ оптензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising optensivity of the economic growth) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдено неоптензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unoptensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет
на икономическия растеж y > j ≥ 0,5y, който е общо понятие за частичноутвърден катензитет на икономическия растеж и частично-утвърден оптензитет на икономическия растеж; ретензитет на икономическия растеж j,
чието значение е е по-малко от темпа на икономическия растеж y и не помълко от неговата половина. 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 инретензитета на икономическия растеж, адиретензитета на икономическия растеж, утвърдения
ретензитет на икономическия растеж, субцялостния ретензитет на икономическия растеж и частичния ретензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения ретензитет и темпа на растежа е частичноутвърдената ретензивност на икономическия растеж 1 > J ≥ 0,5. Съставки
на частично-утвърдения ретензитет са предимственият оптензитет на икономическия растеж и балансираният оптензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения ретензитет са частичноутвърденият ретензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed retensivity of the product economic growth), частичноутвърденият ретензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed retensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият ретензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed retensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият ретензитет на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен ретензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдения постоянен катензитет и частично-утвърдения постянин
оптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
частично-утвърден променлив ретензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed variable retensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за частично-утвърдения променлив катензитет и частично-утвърдения
променлив оптензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив ретензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable retensivity
of the economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporallyvariable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на частичноутвърдения променлив ретензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се
ретензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed raising retensivity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден покачващ се
катензитет и частично-утвърден покачващ се оптензитет на растежа), което е
частично-утвърдено ретензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ ретензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed subsiding retensivity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден спадащ катензитет и частично-утвърден спадащ оптензитет на
растежа), което е частично-утвърдено субретензивиране на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият покачващ се ретензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубретензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubretensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ ретензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising retensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено неретензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unretensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет
на икономическия растеж, който е по-малък от темпа на икономическия растеж y и не по-мълък от неговата половина; абсолютно изразено положително
участие y > fi ≥ 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фак80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва частично-утвърдения инфитензитет до темпа на растежа y, е непреобладаващият 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 инфитензитета на икономическия растеж, адифитензитета на
икономическия растеж, утвърдения фитензитет на икономическия растеж,
субцялостния фитензитет на икономическия растеж и частичния фитензитет на икономическия растеж. Частното между частично-утвърдения фитензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж 1 > FI ≥ 0,5. Съставки на частично-утвърдения фитензитет
са предимственият фитензитет на икономическия растеж и балансираният
фитензитет на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдения фитензитет (вж. икономическа форма) са частично-утвърденият квантитензитет на икономическия
растеж, частично-утвърденият екстензитет на икономическия растеж,
частично-утвърденият катензитет на икономическия растеж, частичноутвърденият интертензитет на икономическия растеж. Разновидности на
частично-утвърдения фитензитет са още частично-утвърденият фитензитет на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed fitensivity
of the product economic growth), частично-утвърденият фитензитет на
факторовия икономически растеж* (partially-confirmed fitensivity of the factor economic growth), частично-утвърденият фитензитет на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed fitensivity of the utility
economic growth), частично-утвърденият фитензитет на стойностния
икономически растеж* (partially-confirmed fitensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен фитензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant fitensivity of the economic growth) (който е понятие на ста81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив фитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable fitensivity of
the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден времево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable fitensivity of the
economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив фитензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив фитензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се фитензитет
на икономическия растеж* (partially-confirmed raising fitensivity of the
economic growth), което е частично-утвърдено фитензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ фитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding fitensivity of the economic
growth), което е частично-утвърдено субфитензивиране на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърденият постоянен и частичноутвърденият покачващ се фитензитет образуват понятието за частичноутвърден неспадащ фитензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding fitensivity of the economic growth) [което е частичноутвърдено несубфитензивиране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubfitensivition of the economic growth)], а частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият спадащ фитензитет образуват понятието за
частично-утвърден непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising fitensivity of the economic growth) [което е
частично-утвърдено нефитензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unfitensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж y > o ≥ 0,5y, който е общо понятие за
частично-утвърден квантитензитет на икономическия растеж и частичноутвърден квалитензитет на икономическия растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието значение е е по-малко от темпа на икономическия
растеж y и не по-мълко от неговата половина. 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
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка
на инхомеотензитета на икономическия растеж, адихомеотензитета на
икономическия растеж, утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж и частичния
хомеотензитет на икономическия растеж. Частното между частичноутвърдения хомеотензитет и темпа на растежа е частично-утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж 1 > O ≥ 0,5. Съставки на частичноутвърдения хомеотензитет са предимственият квалитензитет на икономическия растеж и балансираният квалитензитет на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдения хомеотензитет са частичноутвърденият хомеотензитет на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensivity of the product economic growth), частичноутвърденият хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed homeotensivity of the factor economic growth), частичноутвърденият хомеотензитет на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensivity of the utility economic growth), частичноутвърденият хомеотензитет на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърден постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за частично-утвърдения постоянен квантитензитет и частично-утвърдения
постянин квалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърден променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed variable homeotensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за частично-утвърдения променлив квантитензитет и частично-утвърдения променлив квалитензитет на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърден
времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (partiallyconfirmed temporally-variable homeotensivity of the economic growth) и частично-утвърден невремево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable homeotensivity of the
economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдения променлив хомеотензитет са (а) частично-утвърденият покачващ се хомеотензитет на
икономическия растеж* (partially-confirmed raising homeotensivity of the
83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (общо понятие за частично-утвърден покачващ се квантитензитет и частично-утвърден покачващ се квалитензитет на растежа), което е
частично-утвърдено хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) частично-утвърденият спадащ хомеотензитет на икономическия растеж*
(partially-confirmed subsiding homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърден спадащ квантитензитет и частично-утвърден спадащ квалитензитет на растежа), което е частично-утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърденият
постоянен и частично-утвърденият покачващ се хомеотензитет образуват понятието за частично-утвърден неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding homeotensivity of the economic
growth) [което е частично-утвърдено несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubhomeotensivition of the economic
growth)], а частично-утвърденият постоянен и частично-утвърденият спадащ
хомеотензитет образуват понятието за частично-утвърден непокачващ се
хомеотензитет на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising
homeotensivity of the economic growth) [което е частично-утвърдено нехомеотензивиране на икономическия растеж* (partially-confirmed unhomeotensivition of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж 1 > BI ≥ 0,5, която е общо понятие за частично-утвърдена фитензивност на икономическия растеж и частичноутвърдена котензивност на икономическия растеж; битензивност на икономическия растеж BI, чието значение е по-малко от единица и не по-малко от
0,5. 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 инбитензивността на икономическия растеж, адибитензивността на икономическия растеж, утвърдената битензивност на икономическия растеж, субцялостната битензивност
на икономическия растеж и частичната битензивност на икономическия
растеж. Тя е частното между частично-утвърдения битензитет на икономическия растеж y > bi ≥ 0,5y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдената битензивност са предимствената битензивност на
икономическия растеж и балансираната битензивност на икономичесикия
растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдената битензивност (вж. икономическа форма) са частично-утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената креатензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената битертензивност на икономическия растеж. Разновидности на частично-утвърдената битензивност са още частичноутвърдената битензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed bitensity of the product economic growth), частичноутвърдената битензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed bitensity of the factor economic growth), частичноутвърдената битензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed bitensity of the utility economic growth), частичноутвърдената битензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed bitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянна битензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за
частично-утвърдената постоянна фитензивност и частично-утвърдената постянна котензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и частично-утвърдена променлива битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената променлива фитензивност и частично-утвърдената променлива котензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времевопроменлива битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
temporally-variable bitensity of the economic growth) и частично-утвърдена
невремево-променлива битензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable bitensity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената променлива битензивност са (а) частичноутвърдената покачваща се битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена покачваща се фитензивност и частично-утвърдена покачваща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се котензивност на растежа), което е частично-утвърдено битензификация на
икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding bitensity of the
economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена спадаща фитензивност
и частично-утвърдена спадаща котензивност на растежа), което е частичноутвърдена суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност
частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се битензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding bitensity of
the economic growth) [което е частично-утвърдена несуббитензификация на
икономическия растеж* (partially-confirmed unsubbitensification of the
economic growth)], а частично-утвърдената постоянена и частично-утвърдената
спадаща битензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising bitensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена небитензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unbitensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за частично-утвърдена фитензификация на икономическия
растеж и частична-утвърдено котензификация на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената битензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частично-утвърдения битензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена битензисуфикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed bitensisufication of the economic growth) [което е същото като частично-утвърдено битензифициране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed bitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
частично-утвърдена битензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitertensity of the economic growth) (*) –
битертензивност на икономическия растеж 1 > K ≥ 0,5, която е общо понятие за частично-утвърдена интертензивност на икономическия растеж и
частично-утвърдена екстертензивност на икономическия растеж; битертензивност на икономическия растеж O, чието значение е по-малко от единица и
не по-малко от 0,5. 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 инбитертензивността на икономическия растеж, адибитертензивността на икономическия
растеж, утвърдената битертензивност на икономическия растеж, субцялостната битертензивност на икономическия растеж и частичната битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичноутвърдения битертензитет на икономическия растеж y > k ≥ 0,5y и темпа
на икономическия растеж y. Съставки на частично-утвърдената битертензивност са предимствената битертензивност на икономическия растеж и балансираната битертензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената битертензивност са частичноутвърдената битертензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensity of the product economic growth), частичноутвърдената битертензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensity of the factor economic growth), частичноутвърдената битертензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensity of the utility economic growth), частичноутвърдената битертензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянна битертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената постоянна интертензивност и частичноутвърдената постянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива битертен87
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable bitertensity
of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената променлива интертензивност и частично-утвърдената променлива екстертензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в
т.ч. частично-утвърдена времево-променлива битертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable bitertensity of the
economic
growth)
и
частично-утвърдена
невремево-променлива
битертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed nontemporally-variable bitertensity of the economic growth)]. Разновидности на
частично-утвърдената променлива битертензивност са (а) частичноутвърдената покачваща се битертензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed raising bitertensity of the economic growth) (общо понятие за
частично-утвърдена покачваща се интертензивност и частично-утвърдена
покачваща се екстертензивност на растежа), което е частично-утвърдено
битертензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената
спадаща битертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
subsiding bitertensity of the economic growth) (общо понятие за частичноутвърдена спадаща интертензивност и частично-утвърдена спадаща
екстертензивност
на
растежа),
което
е
частично-утвърдена
суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се
битертензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща
битертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена
несуббитертензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed
unsubbitertensification of the economic growth)], а частично-утвърдената
постоянена и частично-утвърдената спадаща битертензивност образуват
понятието за частично-утвърдена непокачваща се битертензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed unraising bitertensity of the
economic growth) [което е частично-утвърдена небитертензификация на
икономическия растеж* (partially-confirmed unbitertensification of the
economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitertensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена интертензификация на
икономическия растеж и частична-утвърдено екстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима промен88
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лива (обикновено на времето) на частично-утвърдената битертензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичноутвърдения битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена битертензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed bitertensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено битертензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed bitertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена битертензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed bitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка
от 0,5; относително изразено положително участие y > E ≥ 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената
инекстензивност до единица, е непреобладаващата 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 инекстензивността на икономическия растеж, адиекстензивността на икономическия
растеж, утвърдената екстензивност на икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия растеж и частичната екстензивност
на икономическия растеж. Тя е частното между частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж y > e ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената екстензивност са предимствената екстензивност на икономическия растеж и балансираната екстензивност на икономичесикия растеж.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на частично-утвърдената екстензивност са частичноутвърдената екстензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed extensity of the product economic growth), частичноутвърдената екстензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed extensity of the factor economic growth), частичноутвърдената екстензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed extensity of the utility economic growth), частичноутвърдената екстензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant extensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива
екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable extensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable extensity of the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива
екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed nontemporally-variable extensity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената променлива екстензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
raising extensity of the economic growth), което е частично-утвърдена екстензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща
екстензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding extensity of the economic growth), което е частична-утвърдено субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се екстензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща екстензивност на икономическия
растеж* (partially-confirmed unsubsiding extensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена несубекстензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubextensification of the economic growth)], а частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща екстензивност
образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се екстензивност
на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising extensity of the
90
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) [което е частично-утвърдена неекстензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unextensification of the economic
growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичноутвърдения екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частично-утвърдена екстензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed extensisufication of the economic
growth) [което е същото като частично-утвърдено екстензифициране на
икономическия растеж* (partially-confirmed extensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена екстензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed extensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extertensity of the economic growth)
(*) – екстертензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка от 0,5; относително изразено положително участие 1 > 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Интертензивността на икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената екстертензивност до единица, е непреобладаващата 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
инекстертензивността на икономическия растеж, адиекстертензивността
91
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, субцялостната екстертензивност на икономическия растеж и
частичната екстертензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между частично-утвърдения екстертензитет на икономическия растеж y >
n ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената екстертензивност са предимствената екстертензивност на икономическия растеж и балансираната екстертензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената екстертензивност са частичноутвърдената екстертензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed extertensity of the product economic growth), частичноутвърдената екстертензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed extertensity of the factor economic growth), частичноутвърдената екстертензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed extertensity of the utility economic growth), частичноутвърдената екстертензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена екстертензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
variable extertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива
екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable extertensity of the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable extertensity of the economic growth)].
Разновидности на частично-утвърдената променлива екстертензивност са (а)
частично-утвърдената покачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising extertensity of the economic growth),
което е частично-утвърдена екстертензификация на икономическия растеж,
и (б) частично-утвърдената спадаща екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding extertensity of the economic growth),
което е частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частично92
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдената покачваща се екстертензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща екстертензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding extertensity of the economic growth) [което е
частично-утвърденоа несубекстертензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubextertensification of the economic growth)], а
частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща екстертензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising
extertensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена неекстертензификация
на
икономическия
растеж*
(partially-confirmed
unextertensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extertensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената екстертензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на частичноутвърдения екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена екстертензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed extertensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено екстертензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed extertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена екстертензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed extertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extratensity of the economic growth)
(*) – екстратензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка от 0,5; относително изразено положително участие 1 > 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на ико93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената екстратензивност до единица, е непреобладаващата 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 интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж), адиекстратензивността на икономическия растеж, утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, субцялостната екстратензивност на икономическия растеж и частичната екстратензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
частично-утвърдения екстратензитет на икономическия растеж y > h ≥ 0,5y
и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената екстратензивност са
предимствената екстратензивност на икономическия растеж и балансираната екстратензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената екстратензивност са частичноутвърдената екстратензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed extratensity of the product economic growth), частичноутвърдената екстратензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed extratensity of the factor economic growth), частичноутвърдената екстратензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed extratensity of the utility economic growth), частичноутвърдената екстратензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена екстратензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
variable extratensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива
екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable extratensity of the economic growth) и частично-утвърдена нев94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ремево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable extratensity of the economic growth)].
Разновидности на частично-утвърдената променлива екстратензивност са (а)
частично-утвърдената покачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising extratensity of the economic growth),
което е частично-утвърдена екстратензификация на икономическия растеж,
и (б) частично-утвърдената спадаща екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding extratensity of the economic growth),
което е частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частичноутвърдената покачваща се екстратензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща екстратензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding extratensity of the economic growth) [което е
частично-утвърденоа несубекстратензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubextratensification of the economic growth)], а
частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща екстратензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising extratensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена неекстратензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unextratensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extratensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената екстратензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на частичноутвърдения екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена екстратензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed extratensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено екстратензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed extratensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена екстратензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed extraten95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed intertensity of the economic growth) (*) –
интертензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и
не по-малка от 0,5; относително изразено положително участие y > M ≥ 0,5y на
някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва частичноутвърдената реинтертензивност до единица, е непреобладаващата 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 помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
реинтертензивността на икономическия растеж, адиинтертензивността на
икономическия растеж, утвърдената интертензивност на икономическия
растеж, субцялостната интертензивност на икономическия растеж и частичната интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж y > m ≥
0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената интертензивност
са предимствената интертензивност на икономическия растеж и балансираната интертензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената интертензивност са частичноутвърдената интертензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed intertensity of the product economic growth), частичноутвърдената интертензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed intertensity of the factor economic growth), частичноутвърдената интертензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed intertensity of the utility economic growth), частичноутвърдената интертензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена интертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива
интертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable
intertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporallyvariable intertensity of the economic growth) и частично-утвърдена невремевопроменлива интертензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable intertensity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената променлива интертензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се интертензивност на икономическия
растеж* (partially-confirmed raising intertensity of the economic growth), което е
частично-утвърдена интертензификация на икономическия растеж, и (б)
частично-утвърдената спадаща интертензивност на икономическия
растеж* (partially-confirmed subsiding intertensity of the economic growth), което е частична-утвърдено субинтертензификация на икономическия растеж.
В своята общност частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената
покачваща се интертензивност образуват понятието за частично-утвърдена
неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding intertensity of the economic growth) [което е частичноутвърдена несубинтертензификация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubintertensification of the economic growth)], а частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща интертензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се интертензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising intertensity of
the economic growth) [което е частично-утвърдена неинтертензификация
на икономическия растеж* (partially-confirmed unintertensification of the
economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed intertensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частично97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена интертензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed intertensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено интертензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed intertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена интертензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка от
0,5; относително изразено положително участие y > I ≥ 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената инкатензивност до единица, е непреобладаващата 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 инкатензивността на икономическия растеж, адикатензивността на икономическия растеж, утвърдената катензивност на икономическия растеж, субцялостната катензивност
на икономическия растеж и частичната катензивност на икономическия
растеж. Тя е частното между частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж y > i ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на частичноутвърдената катензивност са предимствената катензивност на икономическия растеж и балансираната катензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената катензивност са частичноутвърдената катензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed catensity of the product economic growth), частичноутвърдената катензивност на факторовия икономически растеж* (par98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tially-confirmed catensity of the factor economic growth), частичноутвърдената катензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed catensity of the utility economic growth), частичноутвърдената катензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена катензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива катензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable catensity of
the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива катензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable catensity of
the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива катензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporallyvariable catensity of the economic growth)]. Разновидности на частичноутвърдената променлива катензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се катензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising catensity of the economic growth), което е частично-утвърдена катензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща катензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding catensity of the economic growth), което е частична-утвърдено субкатензификация
на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна
и частично-утвърдената покачваща се катензивност образуват понятието за
частично-утвърдена неспадаща катензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding catensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена несубкатензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubcatensification of the economic growth)], а частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща катензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се катензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed unraising catensity of the
economic growth) [което е частично-утвърдена некатензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed uncatensification of the economic
growth)].
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed catensification of the economic growth) (*)
– покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частично-утвърдения катензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена катензисуфикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed catensisufication of the economic growth) [което е същото като частично-утвърдено катензифициране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed catensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
частично-утвърдена катензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed catensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed qualitensity of the economic growth) (*) –
квалитензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не
по-малка от 0,5; относително изразено положително участие 1 > 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 позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената квалитензивност до единица, е непреобладаващата 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 инквалитензивността на икономическия растеж, адиквалитензивността на икономическия растеж, утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, субцялостната квалитензивност на икономическия растеж и
частичната квалитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частично-утвърдения квалитензитет на икономическия растеж y > r ≥
100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената квалитензивност
са предимствената квалитензивност на икономическия растеж и балансираната квалитензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената квалитензивност са частичноутвърдената квалитензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensity of the product economic growth), частичноутвърдената квалитензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensity of the factor economic growth), частичноутвърдената квалитензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensity of the utility economic growth), частичноутвърдената квалитензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена квалитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива
квалитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable
qualitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива квалитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporallyvariable qualitensity of the economic growth) и частично-утвърдена невремевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable qualitensity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената променлива квалитензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се квалитензивност на икономическия
растеж* (partially-confirmed raising qualitensity of the economic growth), което
е частично-утвърдена квалитензификация на икономическия растеж, и (б)
частично-утвърдената спадаща квалитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding qualitensity of the economic growth), което е
частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж. В
своята общност частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се квалитензивност образуват понятието за частично-утвърдена
неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding qualitensity of the economic growth) [което е частичноутвърденоа несубквалитензификация на икономическия растеж* (partially101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------confirmed unsubqualitensification of the economic growth)], а частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща квалитензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising qualitensity of
the economic growth) [което е частично-утвърдена неквалитензификация на
икономическия растеж* (partially-confirmed unqualitensification of the
economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed qualitensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на частичноутвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена квалитензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed qualitensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено квалитензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed qualitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена квалитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed qualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed quantitensity of the economic growth)
(*) – квантитензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка от 0,5; относително изразено положително участие y > Q ≥
0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва
частично-утвърдената инквантитензивност до единица, е непреобладаващата
квалитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типоло102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гия 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 инквантитензивността на икономическия растеж, адиквантитензивността на икономическия растеж, утвърдената квантитензивност на
икономическия растеж, субцялостната квантитензивност на икономическия
растеж и частичната квантитензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между частично-утвърдената квантитензивност на икономическия
растеж y > q ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената
квантитензивност са предимствената квантитензивност на икономическия
растеж и балансираната квантитензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената квантитензивност са частичноутвърдената квантитензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensity of the product economic growth), частичноутвърдената квантитензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensity of the factor economic growth), частичноутвърдената квантитензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensity of the utility economic growth), частичноутвърдената квантитензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed quantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена квантитензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
variable quantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива
квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable quantitensity of the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable quantitensity of the economic growth)].
Разновидности на частично-утвърдената променлива квантитензивност са (а)
частично-утвърдената покачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising quantitensity of the economic growth),
103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е частично-утвърдена квантитензификация на икономическия растеж,
и (б) частично-утвърдената спадаща квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding quantitensity of the economic
growth), което е частична-утвърдено субквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частичноутвърдената покачваща се квантитензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща квантитензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding quantitensity of the economic growth) [което е
частично-утвърдена несубквантитензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubquantitensification of the economic growth)], а
частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща квантитензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising
quantitensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена неквантитензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unquantitensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed quantitensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената квантитензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичноутвърдения квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена квантитензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed quantitensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено квантитензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed quantitensifing of
the economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена
квантитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed
quantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed cotensity of the economic growth) (*) – котен104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка
от 0,5; относително изразено положително участие 1 > 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 позитивната роля на допълващия
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на
икономическия растеж, която допълва частично-утвърдената котензивност до
единица, е непреобладаващата 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 инкотензивността на икономическия
растеж, адикотензивността на икономическия растеж, утвърдената котензивност на икономическия растеж, субцялостната котензивност на икономическия растеж и частичната котензивност на икономическия растеж.
Тя е частното между частично-утвърдения котензитет на икономическия
растеж y > co ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на частично-утвърдената
котензивност са предимствената котензивност на икономическия растеж и
балансираната котензивност на икономичесикия растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдената котензивност (вж. икономическа форма) са частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената екстратензивност на икономическия
растеж, частично-утвърдената оптензивност на икономическия растеж,
частично-утвърдената екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на частично-утвърдената котензивност са още частичноутвърдената котензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed cotensity of the product economic growth), частичноутвърдената котензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed cotensity of the factor economic growth), частичноутвърдената котензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed cotensity of the utility economic growth), частичноутвърдената котензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed cotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена котензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива котензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable cotensity of
the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива котензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable cotensity of
the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива котензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporallyvariable cotensity of the economic growth)]. Разновидности на частичноутвърдената променлива котензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се котензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising cotensity of the economic growth), което е частично-утвърдена котензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща котензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding cotensity of the economic growth), което е частично-утвърдена субкотензификация
на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна
и частично-утвърдената покачваща се котензивност образуват понятието за
частично-утвърдена неспадаща котензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е частично-утвърденоа несубкотензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubcotensification of the economic growth)], а частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща котензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се котензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed unraising cotensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена некотензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed uncotensification of the economic
growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed cotensification of the economic growth) (*)
– покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената котензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на частично-утвърдения котензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена котензисуфикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed cotensisufication of the economic growth) [което е същото като частично-утвърдено котензифициране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed cotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
частично-утвърдена котензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed cotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed creatensity of the economic growth) (*) –
креатензивност на икономическия растеж 1 > D ≥ 0,5, която е общо понятие
за частично-утвърдена екстензивност на икономическия растеж и частично-утвърдена екстратензивност на икономическия растеж; креатензивност
на икономическия растеж D, чието значение е по-малко от единица и не помалко от 0,5. 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 инкреатензивността на икономическия растеж, адикреатензивността на икономическия растеж, утвърдената креатензивност на икономическия растеж, субцялостна креатензивност на икономическия растеж и частичната креатензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частично-утвърдения креатензитет
на икономическия растеж y > d ≥ 0,5y и темпа на икономическия растеж y.
Съставки на частично-утвърдената креатензивност са предимствената креатензивност на икономическия растеж и балансираната креатензивност на
икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената креатензивност са частичноутвърдената креатензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed creatensity of the product economic growth), частичноутвърдената креатензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed creatensity of the factor economic growth), частичноутвърдената креатензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed creatensity of the utility economic growth), частично107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдената креатензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянна креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената постоянна екстензивност и частично-утвърдената
постянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable creatensity of the economic
growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената променлива екстензивност и частично-утвърдената променлива екстратензивност на растежа и е е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частичноутвърдена времево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable creatensity of the economic growth)
и частично-утвърдена невремево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable creatensity of
the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената променлива
креатензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се креатензивност
на икономическия растеж* (partially-confirmed raising creatensity of the
economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена покачваща се екстензивност и частично-утвърдена покачваща се екстратензивност на растежа), което е частично-утвърдено креатензификация на икономическия растеж, и (б)
частично-утвърдената спадаща креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding creatensity of the economic growth) (общо
понятие за частично-утвърдена спадаща екстензивност и частично-утвърдена
спадаща екстратензивност на растежа), което е частично-утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се креатензивност
образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща креатензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding creatensity of the
economic growth) [което е частично-утвърдена несубкреатензификация на
икономическия растеж* (partially-confirmed unsubcreatensification of the
economic growth)], а частично-утвърдената постоянена и частично-утвърдената
спадаща креатензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unraising creatensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена некреатензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed uncreatensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed creatensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена екстензификация на икономическия растеж и частична-утвърдено екстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичноутвърдения креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частично-утвърдена креатензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed creatensisufication of the economic
growth) [което е същото като частично-утвърдено креатензифициране на
икономическия растеж* (partially-confirmed creatensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена креатензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed creatensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка
от 0,5; относително изразено положително участие 1 > 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 позитивната
роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Катензивността на икономическия растеж, която допълва частичноутвърдената оптензивност до единица, е непреобладаващата 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на иноптензивността на икономическия растеж, адиоптензивността на икономическия
растеж, утвърдената оптензивност на икономическия растеж, субцялостната оптензивност на икономическия растеж и частичната оптензивност
на икономическия растеж. Тя е частното между частично-утвърдения оптензитет на икономическия растеж y > a ≥ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на
частично-утвърдената оптензивност са предимствената оптензивност на
икономическия растеж и балансираната оптензивност на икономичесикия
растеж.
Разновидности на частично-утвърдената оптензивност са частичноутвърдената оптензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed optensity of the product economic growth), частичноутвърдената оптензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed optensity of the factor economic growth), частичноутвърдената оптензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed optensity of the utility economic growth), частичноутвърдената оптензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed optensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена оптензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant optensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива
оптензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable optensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива оптензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable optensity of
the economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporallyvariable optensity of the economic growth)]. Разновидности на частичноутвърдената променлива оптензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се оптензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising optensity of the economic growth), което е частично-утвърдена оптензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща оптензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding optensity of the economic growth), което е частично-утвърдена субоптензификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна
и частично-утвърдената покачваща се оптензивност образуват понятието за
частично-утвърдена неспадаща оптензивност на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubsiding optensity of the economic growth) [което е частично-утвърденоа несубоптензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unsuboptensification of the economic growth)], а частичноутвърдената постоянна и частично-утвърдената спадаща оптензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се оптензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed unraising optensity of the
economic growth) [което е частично-утвърдена неоптензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unoptensification of the economic
growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed optensification of the economic growth) (*)
– покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената оптензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на частично-утвърдения оптензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена оптензисуфикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed optensisufication of the economic growth) [което е същото като частично-утвърдено оптензифициране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed optensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
частично-утвърдена оптензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed optensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж 1 > J ≥ 0,5, която е общо понятие за частичноутвърдена катензивност на икономическия растеж и частично-утвърдена
оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на икономическия
растеж J, чието значение е по-малко от единица и не по-малко от 0,5. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 инретензивността на икономическия растеж, адиретензивността на икономическия растеж, утвърдената ретензивност на
икономическия растеж, субцялостната ретензивност на икономическия
растеж и частичната ретензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частично-утвърдения ретензитет на икономическия растеж y > j ≥
0,5y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на частично-утвърдената
ретензивност са предимствената ретензивност на икономическия растеж и
балансираната ретензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената ретензивност са частичноутвърдената ретензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed retensity of the product economic growth), частичноутвърдената ретензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed retensity of the factor economic growth), частичноутвърдената ретензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed retensity of the utility economic growth), частичноутвърдената ретензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed retensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянна ретензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed constant retensity of the economic growth) (която е общо понятие за
частично-утвърдената постоянна катензивност и частично-утвърдената постянна оптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и частично-утвърдена променлива ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable retensity of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената променлива катензивност и частично-утвърдената променлива оптензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времевопроменлива ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed
temporally-variable retensity of the economic growth) и частично-утвърдена
невремево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed non-temporally-variable retensity of the economic growth)]. Разно112
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на частично-утвърдената променлива ретензивност са (а) частичноутвърдената покачваща се ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising retensity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена покачваща се катензивност и частично-утвърдена покачваща
се оптензивност на растежа), което е частично-утвърдено ретензификация на
икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding retensity of the
economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена спадаща катензивност
и частично-утвърдена спадаща оптензивност на растежа), което е частичноутвърдена субретензификация на икономическия растеж. В своята общност
частично-утвърдената постоянна и частично-утвърдената покачваща се ретензивност образуват понятието за частично-утвърдена неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding retensity of
the economic growth) [което е частично-утвърдена несубретензификация на
икономическия растеж* (partially-confirmed unsubretensification of the
economic growth)], а частично-утвърдената постоянена и частично-утвърдената
спадаща ретензивност образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се ретензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising retensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена неретензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unretensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed retensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за частично-утвърдена катензификация на икономическия
растеж и частична-утвърдено оптензификация на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частично-утвърдения ретензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена ретензисуфикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed retensisufication of the economic growth) [което е същото като частично-утвърдено ретензифициране на икономическия растеж* (partiallyconfirmed retensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
113
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдена ретензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subbitensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена субфитензификация на
икономическия растеж и частично-утвърдена субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичноутвърдения битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичноутвърдения битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частично-утвърдена суббитензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subbitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена суббитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subbitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subbitertensification of the
economic growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж и частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
частично-утвърдения битертензитет на икономическия растеж в сравнение
с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на
частично-утвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частичноутвърдена суббитертензидефикация на икономическия растеж* (partially-

114

273

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------confirmed subbitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения
екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва частично-утвърдена субекстензисуфикация на икономическия
растеж* (partially-confirmed subextensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частично-утвърдена субекстензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subextensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextertensification of the
economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената екстертензивност
на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subextertensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена
субекстертензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed
subextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextratensification of the
economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената екстратензивност
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subextratensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена
субекстратензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed
subextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subintertensification of the
economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената интертензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичноутвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичноутвърдения интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена субинтертензисуфикация
на икономическия растеж* (partially-confirmed subintertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена субинтертензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcatensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения
катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се из116
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вършва частично-утвърдена субкатензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcatensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частично-утвърдена субкатензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subqualitensification of the
economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената квалитензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичноутвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичноутвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена субквалитензисуфикация
на икономическия растеж* (partially-confirmed subqualitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена субквалитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subquantitensification of the
economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената квантитензивност
на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частичноутвърдена субквантитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcotensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения
котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субкотензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcotensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частично-утвърдена субкотензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcreatensification of the
economic growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена субекстензификация на икономическия растеж и частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
частично-утвърдения креатензитет на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcreatensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена субкреатензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subcreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed suboptensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената оптензивност на икономичес118
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения
оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субоптензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed suboptensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частично-утвърдена субоптензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed suboptensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subretensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена субкатензификация на
икономическия растеж и частично-утвърдена субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частичноутвърдения ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частичноутвърдения ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва частично-утвърдена субретензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subretensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва частично-утвърдена субретензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subretensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subfitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на частично-утвърдения
фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на частично-утвърдения фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се из119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вършва частично-утвърдена субфитензисуфикация на икономическия
растеж* (partially-confirmed subfitensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва частично-утвърдена субфитензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subfitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subhomeotensification of the
economic growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж и частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
частично-утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение
с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на
частично-утвърдения хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва частично-утвърдена субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва частичноутвърдена субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed subhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж, която е по-малка от единица и не по-малка от
0,5; относително изразено положително участие y > FI ≥ 0,5y 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 позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва
частично-утвърдената инфитензивност до единица, е непреобладаващата 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
120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
инфитензивността на икономическия растеж, адифитензивността на икономическия растеж, утвърдената фитензивност на икономическия растеж,
субцялостната фитензивност на икономическия растеж и частичната фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичноутвърдената фитензивност на икономическия растеж y > fi ≥ 0,5y и темпа на
растежа. Съставки на частично-утвърдената фитензивност са предимствената
фитензивност на икономическия растеж и балансираната фитензивност на
икономичесикия растеж.
Форми на проявление на частично-утвърдената фитензивност (вж. икономическа форма) са частично-утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж, частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на частично-утвърдената фитензивност са още частичноутвърдената фитензивност на продуктовия икономически растеж* (partially-confirmed fitensity of the product economic growth), частичноутвърдената фитензивност на факторовия икономически растеж* (partially-confirmed fitensity of the factor economic growth), частично-утвърдената
фитензивност на полезностния икономически растеж* (partially-confirmed
fitensity of the utility economic growth), частично-утвърдената фитензивност на стойностния икономически растеж* (partially-confirmed fitensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянена фитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива
фитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable fitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. частично-утвърдена времево-променлива фитензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable fitensity of the
economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива фитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporally-variable
fitensity of the economic growth)]. Разновидности на частично-утвърдената про121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менлива фитензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се фитензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed raising fitensity of the
economic growth), което е частично-утвърдена фитензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща фитензивност на
икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding fitensity of the economic
growth), което е частична-утвърдено субфитензификация на икономическия
растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частичноутвърдената покачваща се фитензивност образуват понятието за частичноутвърдена неспадаща фитензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е частичноутвърдена несубфитензификация на икономическия растеж* (partiallyconfirmed unsubfitensification of the economic growth)], а частично-утвърдената
постоянна и частично-утвърдената спадаща фитензивност образуват понятието
за частично-утвърдена непокачваща се фитензивност на икономическия
растеж* (partially-confirmed unraising fitensity of the economic growth) [което е
частично-утвърдена нефитензификация на икономическия растеж* (partially-confirmed unfitensification of the economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed fitensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частично-утвърдения фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частично-утвърдения фитензитет в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
частично-утвърдена фитензисуфикация на икономическия растеж* (partially-confirmed fitensisufication of the economic growth) [което е същото като
частично-утвърдено фитензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed fitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена фитензидефикация на икономическия растеж*
(partially-confirmed fitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed homeotensity of the economic growth)
122

281

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – хомеотензивност на икономическия растеж 1 > O ≥ 0,5, която е общо
понятие за частично-утвърдена квантитензивност на икономическия растеж
и частично-утвърдена квалитензивност на икономическия растеж; хомеотензивност на икономическия растеж O, чието значение е по-малко от единица
и не по-малко от 0,5. 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 инхомеотензивността на икономическия растеж, адихомеотензивността на икономическия
растеж, утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж и частичната хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното между частичноутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж y > o ≥ 0,5y и темпа
на икономическия растеж y. Съставки на частично-утвърдената хомеотензивност са предимствената хомеотензивност на икономическия растеж и балансираната хомеотензивност на икономичесикия растеж.
Разновидности на частично-утвърдената хомеотензивност са частичноутвърдената хомеотензивност на продуктовия икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensity of the product economic growth), частичноутвърдената хомеотензивност на факторовия икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensity of the factor economic growth), частичноутвърдената хомеотензивност на полезностния икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensity of the utility economic growth), частичноутвърдената хомеотензивност на стойностния икономически растеж*
(partially-confirmed homeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават частичноутвърдена постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената постоянна квантитензивност и частичноутвърдената постянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и частично-утвърдена променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed variable homeotensity
of the economic growth) (която е общо понятие за частично-утвърдената про123

282

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менлива квантитензивност и частично-утвърдената променлива квалитензивност на растежа и е е понятие на нестационарния икономически растеж) [в
т.ч. частично-утвърдена времево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed temporally-variable homeotensity of the
economic growth) и частично-утвърдена невремево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed non-temporallyvariable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на частичноутвърдената променлива хомеотензивност са (а) частично-утвърдената покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (partiallyconfirmed raising homeotensity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена покачваща се квантитензивност и частично-утвърдена покачваща се квалитензивност на растежа), което е частично-утвърдено хомеотензификация на икономическия растеж, и (б) частично-утвърдената спадаща
хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed subsiding
homeotensity of the economic growth) (общо понятие за частично-утвърдена
спадаща квантитензивност и частично-утвърдена спадаща квалитензивност на
растежа), което е частично-утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност частично-утвърдената постоянна и частичноутвърдената покачваща се хомеотензивност образуват понятието за частичноутвърдена неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е частично-утвърдена несубхомеотензификация на икономическия растеж*
(partially-confirmed unsubhomeotensification of the economic growth)], а частично-утвърдената постоянена и частично-утвърдената спадаща хомеотензивност
образуват понятието за частично-утвърдена непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (partially-confirmed unraising homeotensity
of the economic growth) [което е частично-утвърдена нехомеотензификация
на икономическия растеж* (partially-confirmed unhomeotensification of the
economic growth)].
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed homeotensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдена квантитензификация на
икономическия растеж и частична-утвърдено квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдената хомеотензивност на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на ико124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на частичноутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичноутвърдения хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва частично-утвърдена хомеотензисуфикация на
икономическия растеж* (partially-confirmed homeotensisufication of the
economic growth) [което е същото като частично-утвърдено хомеотензифициране на икономическия растеж* (partially-confirmed homeotensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва частично-утвърдена хомеотензидефикация на икономическия растеж* (partially-confirmed homeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за частично-утвърдено фитензивиране на икономическия растеж и
частично-утвърдено котензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частично-утвърдения битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичноутвърденото битензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена битензификация на икономическия растеж
(покачване на частично-утвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения битензитет
в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото битензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена суббитензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената
битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на частично-утвърдения битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed bitertensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено интертензивиране на икономическия растеж и частично-утвърдено екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения битертензитет на иконо125
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото битертензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена битертензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частично-утвърдения битертензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото битертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е частично-утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения
битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extensivition of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдения екстензитет на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
частично-утвърденото екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена екстензификация на икономическия
растеж (покачване на частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения екстензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото екстензивиране
става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частичноутвърдена субекстензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частично-утвърдения екстензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extertensivition of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото екстертензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена екстертензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относител126
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния дял на частично-утвърдения екстертензитет в темпа на растежа), а когато
частично-утвърденото екстертензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената екстертензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed extratensivition of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото екстратензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена екстратензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения екстратензитет в темпа на растежа), а когато
частично-утвърденото екстратензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената екстратензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed intertensivition of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото интертензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена интертензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частично-утвърдения интертензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е частично-утвърдена субинтертензификация на икономи127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж (спадане на частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения
интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения катензитет на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на
растежа, това е частично-утвърдена катензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената катензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения катензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото катензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена
субкатензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения катензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed qualitensivition of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото квалитензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена квалитензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частично-утвърдения квалитензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения
квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed quantitensivition of the economic
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото квантитензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена квантитензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения квантитензитет в темпа на растежа), а когато
частично-утвърденото квантитензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е частично-утвърдена субквантитензификация на
икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената квантитензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения котензитет на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на
растежа, това е частично-утвърдена котензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената котензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения котензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото котензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена
субкотензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения котензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed creatensivition of the economic growth) (*)
– общо понятие за частично-утвърдено екстензивиране на икономическия
растеж и частично-утвърдено екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения креатензитет на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена креатензификация
на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато частичноутвърденото креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субкреатензификация на икономическия
растеж (спадане на частично-утвърдената креатензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения оптензитет на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на
растежа, това е частично-утвърдена оптензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената оптензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения оптензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото оптензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субоптензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения оптензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (partially-confirmed retensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за частично-утвърдено катензивиране на икономическия растеж и
частично-утвърдено оптензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
частично-утвърдения ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частичноутвърденото ретензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена ретензификация на икономическия растеж
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(покачване на частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения ретензитет
в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото ретензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субретензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената
ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на частично-утвърдения ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subbitensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж и частично-утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения битензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена суббитензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената битензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения битензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена битензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения битензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subbitertensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено субинтертензивиране на
икономическия растеж и частично-утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото суббитертензивиране става побързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на частично131
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частично-утвърдения битертензитет в темпа на растежа),
а когато частично-утвърденото суббитертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена битертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения екстензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субекстензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената екстензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения екстензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субекстензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена екстензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения екстензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субекстертензивиране става побързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на частично-утвърдения екстертензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото субекстертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена екстертензифика132
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
частично-утвърдения екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субекстратензивиране става побързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на частично-утвърдения екстратензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото субекстратензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена екстратензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
частично-утвърдения екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subintertensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато частично-утвърденото субинтертензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на частично-утвърдения интертензитет в темпа на растежа), а когато частичноутвърденото субинтертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е частично-утвърдена интертензификация на икономическия
растеж (увеличаване на частично-утвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения
интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
133
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcatensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения катензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субкатензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената катензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения катензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена катензификация на икономическия растеж (увеличаване
на частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субквалитензивиране става побързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частично-утвърдения квалитензитет в темпа на растежа),
а когато частично-утвърденото субквалитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена квалитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения квантитензитет на иконо134
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субквантитензивиране става побързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на частично-утвърдения квантитензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото субквантитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена квантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на частично-утвърдения квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcotensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения котензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субкотензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената котензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения котензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена котензификация на икономическия растеж (увеличаване
на частично-утвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subcreatensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж и частично-утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. Когато частично-утвърденото субкреатензивиране става по-бързо от
135
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
частично-утвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато частичноутвърденото субкреатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена креатензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената креатензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed suboptensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения оптензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субоптензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената оптензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения оптензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена оптензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения оптензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subretensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж и частично-утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения ретензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субретензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената ретензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично136
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдения ретензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субретензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена ретензификация на икономическия растеж (увеличаване
на частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subfitensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения фитензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субфитензификация
на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената фитензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частичноутвърдения фитензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото
субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
частично-утвърдена фитензификация на икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения фитензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж и частично-утвърдено субквалитензивиране
на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на частично-утвърдения хомеотензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото субхомеотензивиране става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на частичноутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частично-утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа),
а когато частично-утвърденото субхомеотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е частично-утвърдена хомеотензификация на
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (увеличаване на частично-утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed fitensivition of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на частично-утвърдения фитензитет на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
частично-утвърденото фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа
на растежа, това е частично-утвърдена фитензификация на икономическия
растеж (покачване на частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на частично-утвърдения фитензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото фитензивиране
става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е частичноутвърдена субфитензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на частично-утвърдения фитензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (partially-confirmed homeotensivition of the economic
growth) (*) – общо понятие за частично-утвърдено квантитензивиране на
икономическия растеж и частично-утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на частично-утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато частично-утвърденото хомеотензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е частично-утвърдена хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на частично-утвърдената
хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на частично-утвърдения хомеотензитет в темпа на растежа), а когато частично-утвърденото хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е частично-утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на частично-утвърдената хомеотензивност на иконо-
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до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на частично-утвърдения
хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената битензивност на
икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената битензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са частично-утвърденофитензивностният
икономически
растеж
и
частично-утвърденокотензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената битертензивност на икономическия
растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената битертензивност) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на
растежа).
Негови
разновидности
са
частично-утвърденоинтертензивностният икономически растеж и частично-утвърдено-екстертензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 рас139
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж) определено участие има частично-утвърдената екстензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената екстензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената екстертензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената екстертензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената екстратензивност
на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената екстратензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-intertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономи140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има частично-утвърдената интертензивност на икономическия
растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената интертензивност) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената катензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената катензивност) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената квалитензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената
квалитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-quantitensitial economic growth) (*) –
разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на
икономическия растеж) определено участие има частично-утвърдената
квантитензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден
квантитензитет 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 частичноутвърдената квантитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената котензивност на
икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената котензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената креатензивност на
икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частично-утвърденоекстензивностният икономически растеж и частично-утвърдено-екстратензивностният икономически растеж.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената оптензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената оптензивност) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената ретензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената ретензивност) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частично-утвърденокатензивностният
икономически
растеж
и
частично-утвърденооптензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената фитензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общата им сума (заедно с това на частично-утвърдената фитензивност) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-УТВЪРДЕНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-confirmedly-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 частично-утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж (вж. и частично-утвърден 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 частично-утвърдената
хомеотензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са частичноутвърдено-квантитензивностният икономически растеж и частичноутвърдено-квалитензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (partially-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 частичната фитензивност на икономическия растеж (вж. и частичен 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 частичната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
ЧАСТИЧНО-ФУНКЦИОНИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(partially-functioning economic system), поведенческо-частично-променлива
икономическа система, (*) – функционираща икономическа система, която е
ситуирана към част от цялата съвкупност от независими реални променливи,
по отношение на които тя може да функционира (само времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите). Вж. цялостнофункционираща икономическа система.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТИЧНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(partially-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 частичната хомеотензивност на икономическия растеж (вж.
и частичен 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
частичната хомеотензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са
частично-квантитензивностният икономически растеж и частичноквалитензивностният икономически растеж.
ЧАСТИЧНО-ЦЕЛОЧИСЛЕНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (partially-integer optimizational economic problem) – същото като
задача на частично-целочисленото програмиране в икономиката.
ЧАСТИЧНО-ЦЕЛОЧИСЛЕНО ПРОГРАМИРАНЕ (partially-integer programming) в икономиката – целочислено програмиране в икономиката, при което изискването за целочисленост е наложено върху част от инструменталните икономически променливи. На него отговаря понятието за частичноцелочислена оптимизационна икономическа задача.
ЧАСТНА ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА (formal (particular) economic science)
– вж. икономическа наука.
ЧАСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПОТЕЗА (partial economic hyphotesis) –
икономическа хипотеза, при която се прави предположение по отношение на
отделен, частен икономически предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система), за разлика от
икономическата хипотеза, която дава обяснение за закона, присъщ на цял
клас икономически предмети (вж. икономически клас). Затова пък от частната
икономическа хипотеза се извежда предполагаемата причина на единичния
икономически предмет.
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧАСТНА ПРОИЗВОДНА (partial derivative) (ки) – във:
вариационна икономическа задача с частни производни (същото като
многомерна вариационна икономическа задача);
гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни;
гранична икономическа задача за елиптично диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални
уравнения);
еднородна гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни);
линейна гранична икономическа задача за диференциално уравнение
с частни производни (вж. гранична икономическа задача за диференциално
уравнение с частни производни);
линейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения);
нелинейно диференциално уравнение с частни производни (вж. диференциални уравнения).
ЧАСТНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(probabilities partial distribution density of the continuous stochastic /random/
economic quantity /value/) – вж. плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
ЧАСТНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (partial distribution density of the economic
probabilities) – плътност на разпределението на икономическите вероятности на дадена непрекъсната случайна икономическа величина, независимо от
това какво значение приема друга непрекъсната случайна икономическа величина, с която тя се разглежда съвместно. Нека е дадена съвместната плътност на разпределението на икономическите вероятности pηξ (x, y) на двумерния вектор на непрекъснатите случайни икономически величини η и ξ, където x са възможните значения на η, а y – възможните значения на ξ. Частната
плътност на разпределението на вероятностите на непрекъсната случайна
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа величина (probabilities partial distribution density of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) η, означена с pη (x), се определя
по формулата
∞

pη ( x) =

∫ p η ξ ( x, y) dy,

−∞

а частната плътност на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина ξ, означена с pξ(y) – по формулата
∞

pξ ( x) =

∫ p η ξ ( x, y) dx.

−∞

ЧАСТНА СПЕКУЛАЦИЯ (private speculation) (в межд.) – участие на частни
икономически агенти [респ. икономически единици] във валутния пазар (в
межд.) [покупко-продажба на валута (в межд.)] с цел да се печели от валутнокурсовите разлики.
ЧАСТНА СПЕКУЛАЦИЯ (private speculation) (ки) – във:
концепция за нерационалната частна спекулация (в межд.);
нерационална частна спекулация (в межд.) (вж. концепция за нерационалната частна спекулация (в межд.));
рационална частна спекулация (в межд.);
частна спекулация (в межд.).
ЧАСТНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (partiqular labour economic
force) – вж. трудова икономическа сила.
ЧАСТНИ ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИЦИИ (private domestic investment) (ки) –
във:
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.);
нетни частни вътрешни инвестиции (в макр.).
ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ (private investment) (ки) – във:
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.);
нетни частни вътрешни инвестиции (в макр.).
ЧАСТНИ ИНТЕГРАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (partial integral quality criteria of the
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic management /control/ systems) – вж. критерии за качество на системите на икономическо управление.

ЧАСТНО БОГАТСТВО (private wealth) (ки) – във:
частно финансово богатство (в межд.).
ЧАСТНО В ИКОНОМИКАТА (special in economy) – вж. единично, частно и
общо в икономиката.
ЧАСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (partial economic sentence) –
икономическо съждение, в което се утвърждава или отрича нещо за част от
икономически предмети (в т.ч. за част от икономически обекти, икономически
системи, икономически явления, икономически процеси и т.н.) от някакъв клас.
Различават се два вида частно икономическо съждение – определено частно
икономическо съждение и неопределено частно икономическо съждение, както и две негови разновидности – частноутвърдително икономическо съждение и частноотрицателно икономическо съждение.
ЧАСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (partial economic sentence) (ки)
– във:
неопределено частно икономическо съждение;
определено частно икономическо съждение;
частно икономическо съждение.
ЧАСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (probabilities partial
distribution of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) – вж.
частно разпределение на икономическите вероятности.
ЧАСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic probabilities partial distribution) – разпределение на икономическите вероятности на дадена дискретна случайна икономическа величина, независимо от това какво значение приема друга дискретна случайна икономическа величина, с която тя се разглежда съвместно. Нека е дадено съвместното разпределение на икономическите вероятности pηξ (x, y) на двумерния вектор на дискретните случайни икономически величини η и ξ, където x са възможните значения на η, а y – възможните значения на ξ. Тогава частното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа ве-
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------личина (probabilities partial distribution of the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) η, означено с pη (x), се определя по формулата
pη ( x) =

∑ p η ξ ( x, y ),
y∈Y

а частното разпределение на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина ξ, означено с pξ(y) – по формулата
pξ ( y ) =

∑ p η ξ ( x, y),
x∈ X

Тоест за всяко определено възможно значение частното разпределение на дадена случайна икономическа величина (интерпретирана съвместно с друга
случайна икономическа величина) е равна на сумата от съвместните разпределения на дадената величина с другата величина, отговарящи на определеното
възможно значение на дадената величина.
ЧАСТНО СПЕСТЯВАНЕ (private saving) (ки) – във:
брутно частно спестяване (в макр.).
ЧАСТНО ФИНАНСОВО БОГАТСТВО (private financial wealth) (в межд.) –
съвкупна величина на финансовото богатство на частните икономически агенти (респ. частните икономически единици) на дадена страна на макроикономическо равнище; сума от паричната маса (в межд.) и притежаваните от тях
местни ценни книги (в межд.) и чуждестранни ценни книги (в межд.) [но само при уговорката че паричната база (в макр.) се свежда до паричната масау
притежавана от населението и търговските банки (в макр.)].
ЧАСТНООТРИЦАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (partiallynegative economic sentence) – икономическо съждение, което е съвместно частно икономическо съждение и отрицателно икономическо съждение.
ЧАСТНО-ТРУДОВО-ОБУСЛОВЕНА
ДВУФАКТОРНА
ТРУДОВОФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(partially-labourly-conditoned two-factor labour-physical production economic
function) (ки) – във:
крива на частно-трудово-обусловената двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фак-
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File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
ЧАСТНОУТВЪРДИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (partiallyaffirmative economic sentence) – икономическо съждение, което е съвместно
частно икономическо съждение и утвърдително икономическо съждение.
ЧАСТНО-ФАКТОРНО-ОБУСЛОВЕНА
СОБСТВЕНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (partially-factorly-conditoned properlyproduction economic function) (ки) – във:
крива на частно-факторно-обусловената собствено-производствена
икономическа функция (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
ЧАСТНО-ФИЗИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ДВУФАКТОРНА ТРУДОВОФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(partially-physically-conditoned two-factor labour-physical production economic
function) (ки) – във:
крива на частно-физическо-обусловената двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически фактори).
ЧЕК (chek) (кд) – във:
сертификатен чек (в макр.).
ЧЕКОВ ДЕПОЗИТ (chekable deposit) (в макр.) – вид основен банков депозит
(в макр.) в търговската банка (в макр.), срещу който неговият владелец има
правото да издава чек, подлежащ на обезателно погасяване от търговската банка.
ЧЕМБЪРЛИН, Е. (Chamberlin, E.) (кд) – във:
допускане за симетричност на Чембърлин, Е. (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично ди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ференцирани продукти при влизане на нови фирми в продуктовата група (в
микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти едновременно при влизане на нови фирми в продуктовата група и при ценова конкуренция (в микр.);
модел на Чембърлин, Е., на микроикономическото продуктовопазарно
равновесие при монополистична конкуренция в условията на симетрично диференцирани продукти при ценова конкуренция (в микр.);
монополистична конкуренция на Чембърлин, Е. (в микр.) (същото като монополистична конкуренция при симетрично-диференцирани продукти (в
микр.));
продуктова група на Чембърлин, Е. (в микр.);
симетрично-диференцирани продукти на Чембърлин, Е. (в микр.);
Чембърлин, Едуард Хейстингс.
ЧЕМБЪРЛИН, ЕДУАРД ХЕЙСТИНГС (Chamberlin, Edward H.) (1899–1967)
– американски икономист, разработващ проблемите на монополистичната
конкуренция (в микр.). Завършва висше образование в университета в щата
Айова, както и в Мичиганския и Харвардския университет. След 1920 г. в различни периоди преподава в Мичиганския, Харвардския, Парижския и Копенхагенския университет. Той е почетен доктор на много университети в света.
Член е на американската икономическа асоциация, чиито вицепрезидент е през
1944 г. Е. Чембърлин си поставя за задача да разработи икономическа теория,
която да послужи като основа за изследване на широк кръг проблеми. Основните направления на неговите изследвания са пазарните структури и взаимозависимостта между монопола (в микр.) и конкуренцията.
Е. Чембърлин разработва главните положения на теорията за монополистичната конкуренция (в микр.). Световна известност в това отношение
придобива публикуваната за първи път през 1933 г. негова книга “Теория на
монополистичната конкуренция” (Chamberlin, E. H. The Theory of
Monopolistic Competition. Harvard Univesity Press, Cambridge, Mass., 1933).
Според него монополът и конкуренцията не са затворени категории, а са взаимновлияещи си елементи на една по-обща ситуация. Между монопола и конкуренцията се намират множество други форми, които именно представляват
областта на по-цялостното изследване на пазарната проблематика. В тази област той включва и олигопола (в микр.). Според Е. Чембърлин преплитането на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарните форми не е резултат от невежеството на потребителните. Икономическата теория не само трябва да разкрие различните смесени пазарни ситуации, но и да обясни функционирането на пазарите с малък и с голям брой продавачи, отличаващи се с различни производствени разходи и с многообразие
на стоковите маси. Наред с Джоан Робинсън той има принос в разработването
на олигополната теория. Разглежда въпросите на пазарното равновесие, ценообразуването, продуктовата диференциация (в микр.) на продуктите и други
важни явления в областта на смесените пазарни структури (в микр.). Обявява
се против намесата на държавата в икономиката: според него пазарът трябва
сам да функционира. Смята, че с обединяването си в профсъюзи и в качеството си на притежатели на специфична квалификация работниците сами се превръщат в монополисти.
По-важни произведения на Е. Чембърлин са: “Теория на монополистичната конкуренция” (Chamberlin, E. H. The Theory of Monopolistic Competition, 7
ed. Harvard Univesity Press, Cambridge, Mass., 1956) (в превод на руски език:
Чембърлин, Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1959); “Още
веднъж относно общата теория за ценността” (Chamberlin, E. H. Towards a
More General Theori of Value. New York, 1957); “Икономически анализ на професионалните съюзи” (Chamberlin, E. H. The Economic Analysis of Labor Union
Power, 3 ed. Washington., 1963).
ЧЕПМЕН, С. (Chapman, S.) (кд) – във:
икономическо уравнение по Чепмен, С., и Колмогоров, А. Н. (вж. марковски икономически процес и преходна икономическа функция).
ЧЕРНА КУТИЯ В ИКОНОМИКАТА (black box in economy) – термин от
икономическата кибернетика, който се използува за изследването на такива
сложни икономически системи, за които наблюдателят (изследователят) не
разполага с информация за вътрешната им структура, трудно може да я получи
непосредствено, но затова пък може да съди за нея от поведението на дадена
система като цяло, като отчита измененията на нейния изход и нейния вход
(последните предизвиквани от него или обективно формирани под въздействието на околната среда) и ги съпоставя. Наблюдателят и черната кутия образуват система с обратна икономическа връзка. Необходимостта от използуването на черната кутия произтича от достигнатото равнище на знанията, което не
позволява да се проникне директно в дадена икономическа система, или от
прекалено големите разходи за непосредственото получаване на необходимата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа информация. Например в икономическите изследвания социалните, екологичните и други обществени процеси, свързани с производството,
се разглеждат като черна кутия и се описват посредством статистически модели, като се използуват методите на корелацията и факторния анализ, както и
други модерни математически средства. Многократното отчитане на измененията на изхода позволява да бъде определена закономерната зависимост между поведението на икономическата система и измененията на нейния вход. В
икономическата литература се посочва, че ако преобразуването на значенията
на входа в значения на изхода на черната кутия е еднозначно, тогава е възможно да се направи детерминирано описание на представляваната от нея
икономическа система. Ако такава еднозначност не бъде констатирана, тогава
се построява вероятностен модел на системата. Резултатите от използуването
на метода на черната кутия се използуват в изследването и управлението на
икономическата система, както и за прогнозирането на нейното предстоящо
поведение.
ЧЕСТОТА (frequency) (кд) – във/
абсолютна честота на случайното икономическо събитие;
високи икономически честоти (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
кръгова икономическа честота;
кръгова честота на биенето на икономическата система;
кръгова честота на икономическата система (същото като кръгова икономическа честота);
ниски икономически честоти (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл) ;
относителна честота на случайното икономическо събитие;
периодна икономическа честота;
собствена честота на икономическата система (вж. затихващи колебания на икономическата система);
странична икономическа честота;
условна икономическа честота;
циклична икономическа честота (същото като честота на икономическия
цикъл);
честота на икономическата цикличност (същото като честота на икономическия цикъл);
честота на икономическия цикъл;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ъглова икономическа честота (същото като кръгова икономическа честота).
ЧЕСТОТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (frequensy of the economic system) (ки) – във:
кръгова честота на икономическата система (същото като кръгова икономическа честота);
собствена честота на икономическата система (вж. затихващи колебания на икономическата система).
ЧЕСТОТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦИКЛИЧНОСТ* (frecuence of the
economic cyclic recurrence) – същото като честота на икономическия цикъл.
ЧЕСТОТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ* (economic cycle frecuence),
честота на икономическата цикличност, циклична икономическа честота,– брой на икономическите цикли, които цикличната икономическа система
извършва за единица време. При наличие на следващи един след друг икономически цикли с еднакви периоди произведението на честотата на икономическата цикличност с периода на икономическия цикъл е равно на единица, т.е.
честотата и периодът на икономическия цикъл са обратнопропорционални при
постоянни други условия.
ЧЕСТОТА НА СЛУЧАЙНОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪБИТИЕ (frequency
of the stochastic /random/ economic event) (ки) – във:
абсолютна честота на случайното икономическо събитие;
относителна честота на случайното икономическо събитие.
ЧЕСТОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕКТЪР (frequensy economic spectrum) –
същото като честотен спектър на икономическата система.
ЧЕСТОТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕКТЪР (frequensy economic spectrum)
(ки) – във:
амплитуден честотен икономически спектър (същото като амплитуден
честотен спектър на икономическата система; вж. честотен спектър на
икономическата система);
дискретен амплитуден честотен икономически спектър (вж. честотен
спектър на икономическата система);
непрекъснат амплитуден честотен икономически спектър (вж. честотен спектър на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------транспозиция на честотния икономически спектър;
фазов честотен икономически спектър (същото като фазов честотен
спектър на икономическата система; вж. честотен спектър на
икономическата система);
честотен икономически спектър (същото като честотен спектър на икономическата система).
ЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (frequensy
spectrum of the economic system), честотен икономически спектър, – разпределение по честоти на икономическите амплитуди (респ. на икономическите
мощности) на хармоничните съставляващи на даден динамичен икономически
процес x(t), т.е. на изхода (респ. на вътрешно икономическо въздействие) x(t)
на дадена динамична икономическа система (функционираща като циклична
икономическа система). В този контекст амплитудният честотен спектър на
икономическата система представлява разложение в икономически ред на Ж.
Фурие или в икономически интеграл на Ж. Фурие на функцията x(t). Периодичните икономически функции се представят в реда на Ж. Фурие
∞

x(t ) = C0 + ∑ Ck cos (kωt + ϕ k ),
k =1

където множеството от величините Ck образува амплитудния честотен икономически спектър* (gain-frequensy /amplitude-frequensy/ economic spectrum)
[амплитудния честотен спектър на икономическата система* (gainfrequensy /amplitude-frequensy/ spectrum of the economic system)], а множеството от величините φk – фазовия честотен икономически спектър* (phasic
frequensy economic spectrum) [фазовия честотен спектър на икономическата
система* (phasic frequensy spectrum of the economic system)]. Горното разложение във вид на ред на Ж.. Фурие е дискретен амплитуден честотен икономически спектър* (discrete gain-frequensy /amplitude-frequensy economic
spectrum/). Непериодичните икономически функции се разлагат в интеграла
на Ж. Фурие, който е непрекъснат амплитуден честотен икономически
спектър* (continuous gain-frequensy /amplitude-frequensy/ economic spectrum)
1 ∞
x(t ) =
G (ω) e iωt dω,
∫
2π − ∞

където

155

314

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

GT (ω) =

∫ x (t ) e

− iωt

dt

−∞

е амплитудната честотна спектрална плътност на икономическия процес*
(gain-frequensy /amplitude-frequensy/ spectral density of the economic process)
x(t). В тези зависимости Ck са амплитудите на съответните хармоники на
цикличния икономически процес, а величината G(ω)dω е средната амплитуда на
хармониката с ъглова икономическа честота ω. Честотният спектър на някои
непериодични икономически функции може да се представи също в дискретна
форма, т.е. това са почти периодични икономически функции, в които при определени условия могат да се апроксимират дискретни динамични икономически редове. По амплитудния честотен спектър може да се съди за някои
свойства на икономическия процес. Например плавно променящи се икономически процеси имат по-нискочестотен спектър в сравнение с рязко променящи
се (почти разривни) икономически процеси.
В случай че x(t) е стационарен случаен икономически процес, тогава амплитудната честотна спектрална плътност на икономическата система GT(ω) е
случайна икономическа функция. За да бъде описан по-пълно стационарният
случаен икономически процес, освен амплитудната честотна спектрална плътност GT(ω) може да се въведе и честотна спектрална плътност на мощността на икономическия процес* (frequensy spectral density of the economic
process capacity) S(ω). Амплитудната и честотната спектрална плътност мощността на икономическия процес са свързани чрез съотношението

{

M GT (ω)
S (ω) = lim
T →∞
2T

2

},

където M е знакът за математическото икономическо очакване. От своя страна мощностната честотна спектрална плътност S(ω) и корелационната функция
R(τ) на икономическия процес x(t) са свързани чрез съотношенията
2∞
S (ω) = ∫ R (τ) cos ωτ dτ,
π0
∞

R(τ) = ∫ S (ω) cos ωτ dω.
0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Величината S(ω)dω е средната мощност на икономическите трептения с честота ω. Икономическата дисперсия на случайния процес x(t) се изразява чрез
мощностната спектрална плътност с помощта на формулата
∞

D = ∫ S (ω) dω.
0

Ако стационарният случаен икономически процес x(t) има корелационна функция R(τ) = a2e–α|τ| , тогава неговата мощностна спектрална плътност е
2 a 2α
S (ω) = . 2
.
π α + ω2

Тя съответствува на случаен икономически процес, при който с равна вероятност случайната икономическа величина приема значенията +a и –a, като промяната в знака се извършва в случаен момент във времето според разпределението на С. Пуасон. Закономерност в този случай е това, че икономическият
спектър се разширява при увеличаване на a, и едновременно с това корелационният интервал (correlation interval) (интервалът на изменение на τ, при който корелационната функция превишава дадена малка величина ε) се намалява.
Колкото повече намалява корелационната функция на случайния икономически процес с нарастването на τ, толкова по-широк става нейният мощностен
спектър. При a → ∞ разглежданият случаен процес x(t) се превръща в бял шум
в икономиката. Той има равномерно разпределение на икономическата
мощност* (economic capacity) [т.е. на мощността на икономическата система* (economic system capacity)] по честоти.
ЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (frequensy
spectrum of the economic system) (ки) – във:
амплитуден честотен спектър на икономическата система (вж. честотен спектър на икономическата система);
фазов честотен спектър на икономическата система (вж. честотен
спектър на икономическата система);
честотен спектър на икономическата система.
ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ* (frequency economic
probability) – икономическа вероятност, която се определя при провеждането
на стохастични икономически изпитания (опити). При достатъчно голям брой
на икономическите изпитания относителната честотата на случайното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо събитие A се приближава към някаква величина, която съгласно
със закона за големите числа се приема за вероятност pA на икономическото
събитие. Вж. икономическа вероятност и случайно икономическо събитие.
ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (frequency economic fuction)
(ки) – във:
комплексна честотна икономическа функция (същото като честотна характеристика на икономическата система).
ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА* (frequency economic characteristic /response/), честотна характеристика на динамичната
икономическата система, амплитудно-фазова честотна икономическа характеристика, – предавателна икономическа функция Y (s, t, α) при чисто
имагинерни (мними) значения на аргумента s (т.е. когато s = iω, където ω е ъгловата икономическа честота на преходния икономически процес в динамичната икономическа система (в частност – във времево-динамичната икономическа система), а i = − 1 е имагинерната единица). Следователно честотната
икономическа характеристика е предавателната икономическа функция Y (iω, t,
α). Представлява една от основните динамични икономически характеристики
на динамичната икономическа система. В случай че в израза Y (iω, t, α) е възможно да бъдат разделени (изолирани) една от друга реалната и имагинерната
му част, тогава
Y (iω, t, α) = P (ω, t, α) + iQ (ω, t, α),

където реалната икономическа функция P (ω, t, α) е реалната честотна икономическа характеристика* (leal frequency economic characteristic /response/),
а реалната икономическа функция Q (ω, t, α) определя имагинерната икономическа характеристика* (imaginary frequency economic characteristic
/response/) на системата. Ако се окаже, че е възможно честотната икономическа характеристика Y (iω, t, α) да бъде представена във вида
Y (iω, t, α) = A (ω, t, α).eiφ(ω, t, α),

тогава A (ω, t, α) е амплитудната честотна икономическа характеристика*
(amplitude frequency economic characteristic /response/), а φ(ω, t, α) – фазовата
честотна икономическа характеристика* (phasic frequency economic
characteristic /response/), на динамичната икономическа система. Вж.: честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна икономическа
система със съсредоточени параметри, честотна характеристика на непре158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------къснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени
параметри, честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система с разпределени параметри.
ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА (frequency economic
characteristic /response/) (ки) – във:
амплитудна честотна икономическа характеристика (същото като амплитудна честотна характеристика на икономическата система; и вж. честотна икономическа характеристика);
амплитудно-фазова честотна икономическа характеристика (същото
като честотна икономическа характеристика (същото като честотна характеристика на икономическата система);
имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като имагинерна честотна характеристика на икономическата система);
логаритмична амплитудна честотна икономическа характеристика
(същото като логаритмична амплитудна честотна характеристика на икономическата система);
логаритмична фазова честотна икономическа характеристика (същото
като логаритмична фазова честотна характеристика на икономическата
система);
логаритмична честотна икономическа характеристика (същото като логаритмична честотна характеристика на икономическата система);
модул на честотната икономическа характеристика (вж. честотни характеристики на системите на икономическо управление);
обобщена имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес; вж. обобщена честотна характеристика на преходния
икономически процес);
обобщена реална честотна икономическа характеристика (същото като обобщена реална честотна характеристика на преходния икономически
процес; вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически
процес);
обобщена честотна икономическа характеристика (същото като обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес);
параметрична честотна икономическа характеристика (вж. честотни
характеристики на системите на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реална честотна икономическа характеристика (същото като реална
честотна характеристика на икономическата система; вж. и честотна икономическа характеристика);
фазова честотна икономическа характеристика (същото като фазова
честотна характеристика на икономическата система; вж. и честотна икономическа характеристика);
честотна икономическа характеристика.
ЧЕСТОТНА СПЕКТРАЛНА ПЛЪТНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС (frequensy spectral density of the economic process) (ки) – във:
амплитудна честотна спектрална плътност на икономическия процес
(вж. честотен спектър на икономическата система);
честотна спектрална плътност на мощността на икономическия процес (вж. честотен спектър на икономическата система).
ЧЕСТОТНА СПЕКТРАЛНА ПЛЪТНОСТ НА МОЩНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС* (frequensy spectral density of the economic process
capacity) – вж. честотен спектър на икономическата система.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА (frequency characteristic) (ки) – във:
амплитудна честотна характеристика на икономическата система;
имагинерна честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична амплитудна честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична фазова честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична честотна характеристика на икономическата система;
обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес (вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес);
обобщена реална честотна характеристика на преходния икономически процес (вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес);
обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес;
реална честотна характеристика на икономическата система;
фазова честотна характеристика на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
честотна характеристика на динамичната икономическа система (същото като честотна икономическа характеристика);
честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
честотна характеристика на икономическата система;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна нестационарна
икономическа система със съсредоточени параметри;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система с разпределени параметри;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система със съсредоточени параметри;
честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРЕШКАТА НА ЗАТВОРЕНАТА
НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (frequency
characteristic of error of the closed continuous linear dynamic systems of explicitlyconditioned economic regulation) – честотна икономическа характеристика
Φs(iω), съответствуваща на предавателната функция на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране Φs(s). Отговаря на изразите
Φ s (iω) = Ps (ω) + iQs (ω),
Φ s (iω) = As (ω) e iϕ s (ω) ,

където:
ω е кръговата икономическа честота на системата;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ps(ω) – реалната честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране* (real frequency characteristic of error of
the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation);
Qs(ω) – имагинерната честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране* (imaginary frequency characteristic of
error of the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned
economic regulation);
As(ω) – амплитудната честотна характеристика на грешката на
затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране* (amplitude frequency characteristic of
error of the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned
economic regulation);
φs(ω) – фазовата честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране* (phasic frequency characteristic of error
of the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation).
Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране и експлицитно-обусловено икономическо
регулиране.

ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (frequency characteristic /response/ of the dynamic economic system) – същото като честотна икономическа характеристика.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЗАДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (frequency characteristic of the closed
continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic regulation to
assignationary impact /action/) – честотна икономическа характеристика Φ(iω)
по отношение към задаващото икономическо въздействие g(t), съответствуваща на предавателната функция на затворената непрекъсната линейна ди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие Φ(s). Отговаря на изразите
Φ (iω) = PΦ (ω) + iQΦ (ω),
Φ (iω) = AΦ (ω) e iϕΦ (ω) ,

където:
ω е кръговата икономическа честота на системата;
PΦ(ω) – реалната честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие* (real
frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
QΦ(ω) – имагинерната честотна характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие*
(imaginary frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
AΦ(ω) – амплитудната честотна характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие*
(amplitude frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
φΦ(ω) – фазовата честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие* (phasic
frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/).
Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране и експлицитно-обусловено икономическо
регулиране.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ НАРУШАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (frequency characteristic of the
closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation to disturbing impact /action/) – честотна икономическа характерис163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тика Y(iω) по отношение към нарушаващото икономическо въздействие f(t),
съответствуваща на предавателната функция на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие Y(s). Отговаря на изразите
Y (iω) = PY (ω) + iQY (ω),
Y (iω) = AY (ω) e iϕY (ω) ,

където:
ω е кръговата икономическа честота на системата;
PY(ω) – реалната честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие* (real
frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
QY(ω) – имагинерната честотна характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие*
(imaginary frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
AY(ω) – амплитудната честотна характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие*
(ampltude frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
φY(ω) – фазовата честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие* (phasic
frequency characteristic of the closed continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/).
Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране и експлицитно-обусловено икономическо
регулиране.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (frequency response of the economic system), честотна икономическа характеристика (буквално – честотна икономическа чувствителност), ампли164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тудно-фазова честотна икономическа характеристика, комплексна предавателна икономическа функция, комплексна честотна икономическа
функция, – отношението z(t, iω) на параметъра (значението) на изхода (респ.
на вътрешно икономическо въздействие) на линейна динамична икономическа
система към входното хармонично въздействие върху нея eiωt, като последното е представено като функция на ъгловата икономическа честота ω на
входното икономическо въздействие върху системата (честотната характеристика е приложима към нелинейни икономически системи само в специални
случаи). Честотната характеристика на икономическата система е комплексна
функция на ъгловата икономическа честота ω. В общия случай при нестационарни икономически системи честотната характеристика зависи от времето t,
а това означава, че икономическата амплитуда и икономическата фаза на изхода на системата също са функции на времето. При стационарни икономически системи честотната характеристика не зависи от времето, т.е. z(t, iω) =
Φ(iω). Тогава тя е отношение между икономическото преобразование на Ж.
Фурие H(iω) на изходната величина на икономическата система и аналогичното преобразувание F(iω) на входното въздействие върху нея, т.е.
Φ (iω) =

H (iω)
.
F (iω)

Честотната характеристика може да се определи върху основата и на други характеристики на икономическата система, като импулсната преходна икономическа функция (импулсната характеристика, импулсната преходна функция
на динамичната икономическа система) и предавателната икономическа
функция (предавателната функция на динамичната икономическа система).
Честотната икономическа характеристика се получава от импулсната характеристика, като към последната се приложи икономическото преобразувание на Ж. Фурие. Например нека върху входа на една устойчива линейна
стационарна икономическа система (lnear stationary economic system) бъде
подадено хармонично колебание x1(t) = A1sin ωt, в резултат на което тя реагира
на изхода си с x2(t) = A2(ω) sin [ωt + ψ(ω)] (вж. хармоничен икономически анализ). Тогава тя функционира като циклична икономическа система. Отношението между комплексните изображения на изхода и входа на разглежданата
икономическа система
Φ (iω) =

A2 (ω) jψ ( ω)
e
= N (ω) e iψ ( ω)
A1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е нейната честотна характеристика.
Честотната икономическа характеристика се получава от предавателната
икономическа функция, като се замени операторът на П. Лаплас (Laplaces
operator) s със значението iω. Тогава Φ(iω) = A(ω)exp[iθ(ω)], където A(ω) =
|Φ(iω)| е амплитудната честотна икономическа характеристика, а θ(ω) = arg
Φ(iω) е фазовата честотна икономическа характеристика. Честотната икономическа характеристика тук може да се представи още като Φ(iω) = P(ω) +
iQ(ω), където P(ω) е реалната честотната икономическа характеристика, а
iQ(ω) – имагинерната честотната икономическа характеристика. При устойчиво функционираща динамична икономическа система съотношението
между тези две части се дефинира чрез преобразувания на Д. Хилберт в икономиката:
P(ω) = −

1 ∞ Q (u )
du,
π −∫∞ u − ω

където u е променлива от интегрирането. Честотата характеристика Φ(iω) може да се представи и в логаритмичен мащаб. Логаритмичната честотна характеристика на икономическата система се определя с израза
ln Φ (iω) = ln N (ω) + iψ(ω),

където ln N(ω) е логаритмичната амплитудна честотна характеристика на
икономическата система, а ψ(ω) е логаритмичната фазова честотна характеристика на икономическата система.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(frequency characteristic of the economic system) (ки) – във:
амплитудна честотна характеристика на икономическата система;
имагинерна честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична амплитудна честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична фазова честотна характеристика на икономическата система;
логаритмична честотна характеристика на икономическата система;
реална честотна характеристика на икономическата система;
фазова честотна характеристика на икономическата система;
честотна характеристика на динамичната икономическата система
(същото като честотна икономическа характеристика);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------честотна характеристика на икономическата система;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна нестационарна
икономическа система със съсредоточени параметри;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система с разпределени параметри;
честотна характеристика на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система със съсредоточени параметри.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
(frequency characteristic of the economic model) – същото като динамична характеристика на икономическия модел. Вж. и непрекъснат инерционен динамичен икономически модел.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА
НЕСТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (frequency characteristic /response/ of the continuous
linear non-stationary economic system with lumped parameters) – една от разновидностите на честотната икономическа характеристика. Представлява
предавателната икономическа функция на непрекъсната линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри Y (s, t, α) при чисто имагинерни значения на аргумента s. Затова честотната характеристика на
непрекъсната линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри Y (iω, t) може да се получи от израза
∞

Y ( s, t ) = ∫ k (t , τ) e
0

− st

bm (t ) s m + bm −1 (t ) s m −1 + ... + b1 (t ) s + b0 (t )
dt ==
an (t ) s n + bn −1 (t ) s n −1 + ... + a1 (t ) s + a0 (t )

на предавателната икономическа функция на разглежданата система Y (s), като в него s се замени с iω. В резултат на това се получава, че
Y (iω, t ) =

bm (t )(iω) m + bm −1 (t )(iω) m −1 + ... + b1 (t )iω + b0 (t )
.
an (t )(iω) n + bn −1 (t )(iω) n −1 + ... + a1 (t )(iω) + a0 (t )

Може да се представи и във вида
Y (iω, t ) = P (ω, t ) + iQ(ω, t ),
Y (iω, t ) = A(ω, t )e iϕ( ω,t ) ,

където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a (ω, t ) c (ω, t ) + b(ω, t ) d (ω, t )
,
P(ω, t ) =
c 2 (ω, t ) + d 2 (ω, t )
Q (ω, t ) =

b (ω, t ) c (ω, t ) − a (ω, t ) d (ω, t )
,
c 2 (ω, t ) + d 2 (ω, t )

a 2 (ω, t ) + b 2 (ω, t )
,
A(ω, t ) =
c 2 (ω, t ) + d 2 (ω, t )
 b (ω, t ) c (ω, t ) − a (ω, t ) d (ω, t ) 
.
ϕ(ω, t ) = arctg 
a
(
ω
,
t
)
c
(
ω
,
t
)
+
b
(
ω
,
t
)
d
(
ω
,
t
)



За разлика от случая с честотната характеристика на стационарната икономическа система, която зависи само от променливата ω, честотната характеристика на нестационарната икономическа система, аналогично на предавателната
й функция, зависи от две променливи – ω и t. Вж. честотна характеристика
на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА
СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С РАЗПРЕДЕЛЕНИ
ПАРАМЕТРИ* (frequences characteristic /response/ of the continuous linear
stationary economic system with distributed parameters) – една от разновидностите на честотната икономическа характеристика. Представлява предавателната икономическа функция на непрекъсната линейна нестационарна икономическа система с разпределени параметри Y (χ, s) при чисто имагинерни значения на аргумента s. Тя е зависимостта
Y (χ, iω) = A(χ, ω)e iϕ( χ,ω) = P (χ, ω) + iQ (χ, ω),

където:
A (χ, ω) е амплитудната характеристика;
φ (χ, ω) – фазовата характеристика;
P (χ, ω) – реалната честотна характеристика;
Q (χ, ω) –имагинерната честотна характеристика на динамичната икономическа система със съсредоточени параметри.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА
СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЪС СЪСРЕДОТО168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (frequency characteristic /response/ of the continuous
linear stationary economic system with lumped parameters) – една от основните
динамични икономически характеристики на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри. Представлява
предавателната икономическа функция на непрекъсната линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри Y (s, t, α) при чисто
имагинерни значения на аргумента s. Затова честотната характеристика на
непрекъсната линейна стационарна икономическа система със съсредоточени
параметри Y (iω) може да се получи от израза
∞

Y ( s ) = ∫ k (t ) e
0

− st

bm s m + bm −1s m −1 + ... + b1s + b0
dt =
a n s n + bn −1s n −1 + ... + a1s + a0

на предавателната икономическа функция на разглежданата система Y (s), като в него s се замени с iω. В резултат на това се получава, че
Y (iω) =

bm (iω) m + bm −1 (iω) m −1 + ... + b1iω + b0
.
an (iω) n + bn −1 (iω) n −1 + ... + a1 (iω) + a0

Ако в числителя и знаменателя на този израз реалните и имагинерните части
бъдат отделени, тогава има място изразът
Y (iω) =

a (ω) + ib(ω)
,
c (ω) + id (ω)

където
a (ω) = b0 − b2 ω2 + b4 ω4 − ... ,
b (ω) = b1ω − b3ω3 + b5 ω5 − ... ,
c (ω) = a0 − a2 ω2 + a4 ω4 − ... ,
d (ω) = a1ω − a3 ω3 + a5 ω5 − ... ,

като a(ω) и c(ω) са реалните, а ib(ω) и id(ω) са имагинерните части съответно
на числителя и на знаменателя. Последният израз може да се представи и във
вида:
Y (iω) =

a (ω) c (ω) + b(ω) d (ω) b (ω) c (ω) − b(ω) a (ω)
+i
.
c 2 (ω) + d 2 (ω)
c 2 (ω) + d 2 (ω)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За честотната характеристика на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система със съсредоточени параметри са валидни и формулите:
Y (iω) = P (ω) + iQ(ω),
Y (iω) = A(ω)e iϕ( ω) ,

където:
P(ω) =

a (ω) c (ω) + b(ω) d (ω)
,
c 2 (ω) + d 2 (ω)

Q (ω) =

b (ω) c (ω) − a (ω) d (ω)
,
c 2 (ω) + d 2 (ω)

A(ω) =

a 2 (ω) + b 2 (ω)
,
c 2 (ω) + d 2 (ω)

 b (ω) c (ω) − a(ω) d (ω) 
.
ϕ(ω) = arctg 
a
(
ω
)
c
(
ω
)
+
b
(
ω
)
d
(
ω
)



ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС (frequency response of the economic transient process) (ки) – във:
обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес (вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес);
обобщена реална честотна характеристика на преходния икономически процес (вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес);
обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЗАДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (frequency characteristic of the open
continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic regulation to
assignationary impact /action/) – честотна икономическа характеристика W(iω)
по отношение към задаващото икономическо въздействие g(t), съответствуваща на предавателната функция на разтворената непрекъсната линейна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по
отношение към задаващото въздействие W(s). Отговаря на изразите
W (iω) = Pw (ω) + iQw (ω),
W (iω) = Aw (ω) e iϕ w (ω) ,

където:
ω е кръговата икономическа честота на системата;
PW(ω) – реалната честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие* (real
frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
QW(ω) – имагинерната честотна характеристика на разтворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие*
(imaginary frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
AW(ω) – амплитудната честотна характеристика на разтворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие*
(amplitude frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/);
φW(ω) – фазовата честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие* (pasic
frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to assignationary impact /action/).
Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране и експлицитно-обусловено икономическо
регулиране.
ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ НАРУШАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (frequency characteristic of the
open continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation to disturbing impact /action/) – честотна икономическа характерис171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тика I(iω) по отношение към нарушаващото икономическо въздействие f(t),
съответствуваща на предавателната функция на разтворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие I(s). Отговаря на изразите
I (iω) = PI (ω) + iQI (ω),
I (iω) = AI (ω) e iϕ I (ω) ,

където:
ω е кръговата икономическа честота на системата;
PI(ω) – реалната честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие* (real
frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
QI(ω) – имагинерната честотна характеристика на разтворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие*
(imaginary frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
AI(ω) – амплитудната честотна характеристика на разтворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие*
(amplitude frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems
of explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/);
φI(ω) – фазовата честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие* (phasic
frequency characteristic of the open continuous linear dynamic systems of
explicitly-conditioned economic regulation to disturbing impact /action/).
Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране и експлицитно-обусловено икономическо
регулиране.
ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА
ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (frequency characteristics of the continuous
linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic regulation) – вж: чес172

331

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тотната характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към задаващото въздействие, честотната характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие, честотната характеристика на грешката на затворената непрекъсната линейна
динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по
отношение към задаващото въздействие, честотната характеристика на
разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие, честотната характеристика на разтворената непрекъсната линейна
динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по
отношение към нарушаващото въздействие. Вж. също непрекъсната линейна
динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране и
експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (frequncy characteristics of economic management
/control/ systems) – характеристики на системите на икономическо управление,
получавани чрез прилагане на преобразованието на Ж. Фурие върху тяхната
импулсна преходна икономическа функция [върху тяхната импулсна икономическа характеристика) (pulse economic charactristic)]. Използват се при анализа на устойчивостта (вж. устойчивост на дискретната динамична икономическа система), на качеството на преходните икономически процеси, на динамичната точност (вж. динамична точност на икономическата система) и на
други характеристики от този род на системи на икономическо управление,
както и при синтеза на включваните в тях коригиращи икономически звена.
Установената реакция на устойчивата линейна стационарна система на
икономическо управление* (linear stationary system of economic management
/control/) на подаваното към нея хармонично икономическо колебание x1(t) =
A1sin ωt е колебанието x2(t) = A2sin [ωt + ψ(ω)]. Отношението между комплексните изображения на изходното икономическо въздействие и входното икономическо въздействие на системата (вж. икономическо изображение) в установения режим на хармоничните икономически колебания
(1)

K (iω) =

A2 (ω) iψ ( ω)
e
= N (ω)e iψ ( ω)
A1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е нейната честотна икономическа характеристика (наричана още амплитудно-фазова честотна икономическа характеристика, комплексна предавателна икономическа функция, комплексна честотна икономическа функция)
(вж. честотна характеристика на икономическата система). При линейна
нестационарна система на икономическо управление* (non-linear stationary
system of economic management /control/) амплитудата A2(t, ω) и изместването
на фазата ψ (t, ω) на изходните икономически колебания се променя във времето, поради което честотната икономическа характеристика K(t, iω) зависи от
времето t като параметър и затова се нарича параметрична честотна икономическа характеристика* (parametric frequency economic response). Честотната характеристика K(iω) може да бъде получена по аналитичен начин от предавателната икономическа функция K(s) = D(s) : F(s) чрез заместване на параметъра на икономическото преобразование на П. Лаплас s със значението iω
(вж. преобразование на П. Лаплас в икономиката).
С помощта на честотната икономическа характеристика могат да бъдат
изведени редица други характеристики на системата на икономическо управление. Изразът (1) показва, че модулът на честотната икономическа характеристика* (module of the frequency economic response) е отношението между
амплитудите на изходното и входното колебание на икономическата система
N(ω) = A2(ω) : A1, а зависимостта на това отношение от икономическата честота
ω е амплитудната честотна характеристика на икономическата система.
Аргументът ψ (ω) на честотната икономическа характеристика определя изместването по фаза на изходното икономическо колебание на системата по отношение на нейното входно колебание, а зависимостта на тава изместване от
икономическата честота определя фазовата честотна характеристика на
икономическата система. Честотната икономическа характеристика K(iω) при
фиксирано значение на честотата ω може да се изобрази чрез радиус-вектор в
полярна система на координати. Тогава кривата, която се описва от края на
вектора K(iω) при изменение на честотата ω от 0 до ∞, е амплитудно-фазовата
честотна икономическа характеристика на системата. В декартовата координатна система характеристиката K(iω) се представя във вид на сумата K(iω) =
P(ω) + iQ(ω), където P(ω) = N(ω) cos ψ (ω) е реалната честотна икономическа
характеристика, а Q(ω) = N(ω) sin ψ (ω) е имагинерната честотна икономическа характеристика на системата.
Чрез логаритмуване на изразите (1) могат да бъдат определени логаритмичните честотни икономически характеристики на системата на икономическо управление, т.е. ln K(iω) = ln N(ω) + iψ (ω). Кривите на зависимостта на ln
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------N(ω) и ψ (ω) от икономическата честота се разглеждат съответно като логаритмична амплитудна честотна икономическа характеристика и логаритмична фазова честотна икономическа характеристика на системата. Между
характеристиките ln N(ω) и ψ (ω) за класа на минимално-фазовите икономически системи има взаимно-еднозначна връзка. Честотната характеристика на
линейните стационарни импулсни системи на икономическо управление*
(linear stationary pulsed systems of economic management /control/) K * (iω , ε ) се
определя чрез импулсната преходна икономическа функция k [n, ε] или чрез
честотната икономическа характеристика K * (iω ) на приведената непрекъсната част на системата съответно по следния начин:
∞

K * (i ω, ε) =

∑ e −iω n k[n, ε],
n=0

∞

K * (i ω, ε) =

∑ ei (ϖ + 2 πn )ε Ki ( ω + 2πn),
n = −∞

където ω = ωT е относителната икономическа честота (вж. относителна честота на случайното икономическо събитие), а T е периодът на импулсното
звено на системата на икономическо управление.
ЧЕСТОТНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ (frequency economic deflection) – вж. честотно-хармонично икономическо модулиране.
ЧЕСТОТНО-ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ (frequency-pulsively economic demodulation – FIED) – вж. импулсно демодулиране
на икономическия процес и честотно-импулсно икономическо модулиране.
ЧЕСТОТНО-ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (frequency-pulslvely economic modulation – FIEM) – разновидност на импулсното
модулиране на икономическия процес y(t), при която се променя интервалът
между икономическите импулси. Когато се променя интервалът между предните фронтове на импулсите, тогава икономическите колебания при честотноимпулсното модулиране имат вида
∞

u FIEM (t ) == a ∑ [i (t − t n ) − i (t − t n − τ)], T ≥ τ,
n =0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n −1

tn =

∑ Tg ,

Tn = T [ y (t n )],

g =0

където T е интервалът между икономическите импулси, a – амплитудата на
икономическия импулс, τ – неговата продължителност, n – поредният номер на
импулса, а
0 при t < 0,
i (t ) = 
1 при t ≥ 0.
е единична стъпаловидна функция. Tn = tn+1 – tn е интервалът между n-тия и
n+1-вия икономически импулс, а функцията T(y) определя зависимостта на интервала Tn от мигновеното значение y(tn) на предавания икономически сигнал
(икономически процес) y(t).

ЧЕСТОТНО-ХАРМОНИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ
(frequency-harmonious economic demodulation – FHED) – вж. хармонично демодулиране на икономическия процес и честотно-хармонично икономическо модулиране.
ЧЕСТОТНО-ХАРМОНИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (frequency-harmonious economic modulation – FHEM) – разновидност на хармоничното модулиране на икономическия процес y(t), при която на модулиране е
подложена неговата честота. Функцията на честотно-хармонично модулирания
икономически процес uFHEM(t) (представена под формата на честотнохармонично модулирани икономически колебания) има вида
u FHEM (t ) = c0 sin [ω0 (1 + m sin Ωt )t + ϕ 0 )] =
= c0 sin (ω0t + ϕ 0 + β) cos (β cos Ωt ) −
− c0 cos (ω0t + ϕ 0 + β) sin (β cos Ωt ).

Хармоничната носеща икономическа функция има вида f = c0 sin (ω0t + φ0), където c0 е икономическата амплитуда, ω0 – кръговата икономическа честота,
и φ0 – началната фаза на икономическия цикъл. Модулируемият икономически
процес (предаваният икономически сигнал) е y(t) = sin Ωt, където Ω « ω0. Изразът
β=

mω0 ∆ω
=
Ω
Ω
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява индексът на икономическото модулиране (economic
modulation index), а ∆ω = mω0 = max |ω – ω0| е честотното икономическо отклонение (frequency economic deflection). Последното е най-големият прираст,
който носещата икономическа честота получава от честотното модулиране.
При една достатъчно малка дълбочина на икономическото модулиране, но когато β « 1, честотно-хармонично модулираният икономически процес има вида

u FHEM (t ) ≈ c0 sin (ω0 t + ϕ 0 ) − c0β cos Ωt cos (ω0 t + ϕ 0 ).
При практически анализи за определянето на действителната ширина на икономическия спектър при модулиране с голяма дълбочина може да се използва
формулата δ ≈ 1+ β, където δ е отношението между действителната ширина на
страничните честотни пояси и ширината на честотния спектър на предавания
икономически сигнал. При малък индекс на икономическото модулиране, т.е.
когато β « 1, може да се приеме, че δ ≈ 1, т.е. че ширината на страничния честотен пояс на честотно-хармоничното, както и на амплитудно-хармоничното,
икономическо модулиране е равна на ширината на честотния спектър на предавания икономически сигнал y(t).

ЧЕТВЪРТИ КРЪГ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (Fourth Round of
Trade Negotiations) (в межд.) – проведени от Общото съглашение за митата и
търговията (ГАТТ) (в межд.) през 1956 г. търговски преговори, в резултат на
които митата (в межд.) са намалени средно с 15% за 16 % от обмитявания
внос (в макр.).
ЧЕТНА ПЕРИОДИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (even periodical
economic function) – периодична икономическа функция y(x), за която е валидно, че y(–x) = y(x), т.е. че
a

a

∫ y( x)dx = 2 ∫ y( x) dx.
x=−a

x =0

Четната периодична икономическа функция се разлага в икономическия ред на
Ж. Фурие

a0 ∞
y ( x) =
+ ∑ ak . cos kx,
2 k =1
където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a0 =

2 π
y ( x) dx (k = 0),
π x ∫= 0

ak =

2 π
y ( x) cos kx dx,
π x ∫=0

bk = 0.
С a0, ak и bk са отбелязани икономическите коефициенти на Ж. Фурие. Вж.
хармоничен икономически анализ.

ЧИКАГСКА ШКОЛА (Chicago school) (в макр.), неоколичествена школа (в
макр.), – група от американски икономисти от Чикагския университет, обединявани от Милтън Фридман. Те доразвиват количествената теория за парите
(в макр.), като смятат, че държавата трябва да контролира растежа на паричната маса (в макр.) (на паричното предлагане от страна на банковата система)
в дълъг срок. Политиката на стабилният и умерен растеж на паричната маса,
съответстващ на стабилен и умерен икономически растеж, е средство за борба
срещу инфлацията (в макр.), при което пазарната система може да функционира като механизъм за разпределение, осигуряващ свобода на икономическия
избор при минимална намеса на държавата в икономиката.
ЧИСЛЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (numerical ecomomic function)
– икономическа функция от типа f : X → Y при X , Y ⊂ C, където C e множеството на комплексните числа, а X и Y са зададени икономически множества. Тя
е числовозначна икономическа функция на числов аргумент и затова е неин
частен случай.. При нея както значенията на аргумента, така и значенията на
функцията са комплексни икономически числа (при частни случаи – действителни или още реални икономически числа). В този смисъл числовата икономическа функция е икономическото изображение (респ. икономическото съответствие, икономическият морфизъм, зависимостта) f : X → Y, при което
(при който, при която) при две зададени множества от числа (в общия случай –
комплексни икономически числа) X и Y на всяко икономическо число x ∈ X е
поставено в съответствие икономическо число y ∈ Y , което се означава с y(x).
Вж. и икономическо изображение.
ЧИСЛЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (numerical characteristics of the stochastic /random/ economic
quantity /value/) – числени икономически функции, които разкриват съществени
свойства и страни на случайната икономическа величина наред с разпределе178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нието на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина,
респ. с плътността на разпределението на вероятностите на непрекъснатата
случайна икономическа величина, (както и със законите на разпределението на
вероятностите на случайните икономически величини), които са нейни изчерпателна характеристика. Те са особено полезни в изследванията върху стохастичните икономически системи и при решаването на практически икономически задачи, за които не е необходимо пълното описание на случайната
икономическа величина, давано от закона на разпределението. По-важни числови характеристики са математическото икономическо очакване, икономическата дисперсия, икономическата ковариация, коефициентът на икономическа корелация, корелационното икономическо отношение, средното
квадратично отклонение, коефициентът на икономическа вариация, коефициентът на асиметрия, коефициентът на ексцесия.
ЧИСЛЕНОЗНАЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (numerical-valued
ecomomic function) – икономическата функция от типа f : X → Y при Y ⊂ C,
където C e множеството на комплексните числа, а X и Y са зададени икономически множества. Нейните значения f(x) са икономически комплексни числа
(при частни случаи – действителни или още реални икономически числа), докато аргументът й е икономически елемент, който може да е число, но може и
да не е. С численозначните икономически функции могат да се извършват различни аритметични операции. Например ако са дадени две численозначни
икономически функции f и g, които са определени върху едно и също множество X, и някакво число λ, тогава икономическата функция λf се определя като
функция, която във всяка икономическа точка x ∈ X приема значението λf(x),
икономическата функция f + g – като функция, приемаща във всяка точка значението f(x) + g(x), икономическата функция fg – като f(x) g(x), икономическата
функция f:g – като f(x) : g(x), ако g(x) ≠ 0. Вж. и икономическо изображение.
ЧИСЛО НА ВЪТРЕШНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ГРАФ (internal stability number of the economic graph) – същото като неплътност на икономическия граф (вж. теория на графите).
ЧИСЛО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (number of the economic graph) (ки)
– във:
хроматично число на икономическия граф;
цикломатично число на икономическия граф.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧИСЛО НА ХАДУИГЕР, Х. (Hadwiger`s number) – същото като степен на
хомоморфизъм на икономическия граф. Вж. и теория на графите.
ЧИСЛОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ* (numerical economic field) –съставен
от икономически числа (в общия случай – комплексни икономическип числа)
комутативно-асоциативен икономически пръстен с единица, множеството на
ненулевите икономически елементи на който не е празно и образува група по
отношение на умножението. Представлява още множество от прости, съставени от икономически числа, ненулеви комутативно-асоциативни икономически
пръстени с единица. Частен случай е на икономическо поле изобщо. В случай
че елементите на числовото икономическо поле са функции на елементите на
някакво икономическо множество, тогава числовото икономическо поле може
да се интерпретира като обобщение на понятието за числова икономическа
функция.
ЧИСТ ДАНЪК (net tax) (в макр.) – разлика между брутнят (целият начислен)
данък (в макр.) и данъчните отстъпки и облекчения от страна на държавата.
ЧИСТ ДУОПОЛ* (pure duopoly) (в микр.), пълен дуопол (в микр.), – екстремален случай на дуопол (в микр.), когато той е единственият производител
на даден вид продукт на определен продуктов пазар (в микр.). Разновидност е
на чистия олигопол (в микр.).
ЧИСТ ДУОПСОН* (pure duopsony) (в микр.), пълен дуопсон (в микр.), – екстремален случай на дуопсон (в микр.), когато той е единственият, който изкупува цялото пазарно количество на дадения вид производствен икономически
фактор. Разновидност на чистия олигопсон (в микр.).
ЧИСТ МОНОПОЛ (pure monopoly) (в микр.), пълен монопол (в микр.), –
екстремален случай на монополна фирма [монопол (в микр.)], която е единствена на дадения продуктов пазар (в микр.). Нейната монополна крива на продуктовото търсене (в микр.) е тъждествена на пазарната крива на продуктовото търсене (в микр.). В някои издания характеристиката на чистия монопол
се допълва с изискването, че той реализира цялата продукция по една и съща
цена на всички купувачи [т.е. че отсъства монополна ценова дискриминация (в
микр.)].
ЧИСТ МОНОПСОН* (pure monopsony) (в микр.), пълен монопсон (в
микр.), – екстремален случай на монопсон (в микр.), когато той е единствени180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят, който изкупува цялото пазарно количество на дадения вид производствен
икономически фактор.

ЧИСТ ОЛИГОПОЛ* (pure oligopoly) (в микр.), пълен олигопол (в микр.), –
екстремален случай на олигопол (в микр.), когато той е единственият производител на даден вид продукт на определен продуктов пазар (в микр.).
ЧИСТ ОЛИГОПСОН* (pure oligopsony) (в микр.), пълен олигопсон (в
микр.), – екстремален случай на олигопсон (в микр.), когато той е единственият, който изкупува цялото пазарно количество на дадения вид производствен
икономически фактор.
ЧИСТ ПРОДУКТ (pure product) (в макр.) (подразбира се като чистопродуктова предметна маса) [различим от понятието за нетен продукт (net
product), който е продукт без амортизация] – парично изражение на създаден
от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) в
икономическото производство за единица време (обикновено за една година)
произведен продукт (в макр.) над величината на междинния продукт (в макр.),
т.е. произведен продукт, който напуска вътрешносистемните производствени
зависимости (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в
макроикономиката. Конституира се като съставка на стойностния баланс на
междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите
връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Чистият продукт (в
макр.) е сумата от чисто-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (pure-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в
границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Представлява разликата между пълния произведен продукт (в макр.) и междинния продукт (в макр.) и е една от формите на външносистемния продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният чист продукт (в макр.) и съвкупният чист продукт (в макр.). Ако не е посочено друго,
под чист продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният чист продукт
(в макр.). При покупко-продажба чистият продукт (в макр.) се представя като
разход на чист продукт* (pure product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на чист продукт* (pure product incoming) (в
макр.) за неговите купувачи. Като обем чистият продукт (в макр.) е равен на
изведените финанси (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧИСТ ПРОДУКТ (pure product) (ки) – във:
отделен чист продукт (в макр.);
отделен чист продукт (в макр.);
съвкупен чист продукт (в макр.).
ЧИСТА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (pure fiscal policy) (в макр.) – макроикономическо положение, при което бюджетният дефицит (в макр.) се покрива
само с нарастването на данъчното облагане (в макр.) или със заеми от населението [т.е. без финансиране със заеми от централната банка (в макр.) и следователно без промени в агрегатното предлагане на пари (в макр.)]. Това
обуславя нарастване на лихвения процент (в макр.) и дестимулира частните
инвестиции (в макр.), т.е. възбужда познатия ни ефект на изтласкването (в
макр.). Окончателният резултат са промени в структурата на агрегатното
продуктово търсене (в макр.), където разходите на частния сектор се заместват с правителствени разходи (в макр.).
ЧИСТА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (pure fiscal policy) (в межд.) – бюджетна политика (в макр.), която не се съпътствува с промени във вътрешния
компонент на паричната база (в межд.) (в нейния кредитен компонент).
ЧИСТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕНТА (pure economic rent) (в микр.) – икономическа рента (в микр.), която изцяло се покрива с цената на производствения икономически фактор [с факторовата цена (в микр.)]. Това е случай, когато производственият фактор е напълно постоянен [вж. постоянен икономически фактор (в микр.)] и абсолютно нееластичен към цената в дълъг срок.
ЧИСТА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ (pure economic strategy) в теорията на игрите в икономиката – всяко от достъпните до участника в икономическата игра (играча) действия, които са предвидени (или допустими) от правилата на играта. Всяка чиста икономическа стратегия може да се интерпретира като изроден случай на смесена икономическа стратегия. Вж. икономическа игра с двама участници с нулева сума.
ЧИСТА КОНКУРЕНЦИЯ (pure competition) (в микр.) – пазарна конкуренция (market competition), при която едновременно са налице изискванията за
атомичност на отрасъла, за хомогенност на икономическия продукт и за свободно проникване в отрасъла. Наличието на чиста конкуренция е едно от не-

182

341

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ
до ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обходимите условия (без то да е достатъчно) за съществуването на съвършена
икономическа конкуренция (в микр.). Вж. нечиста конкуренция (в микр.).

ЧИСТА КРИВА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (pure curve of consumption) (в
макр.) – графично изображение на чистата функция на потреблението (в
макр.) (при мигновено осъществяващ се мултипликационен процес), разположена в пространството на зависимостите между агрегатвото продуктово
търсене (в макр.) и агрегатното продуктово предлагане (в макр.).
ЧИСТА ПОЛИТИКА (pure policy) (ки) – във:
влияние на чистата политика на предлагането (в макр.);
чиста бюджетна политика (в макр.);
чиста бюджетна политика (в межд.).
ЧИСТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО (pure supply-side policy) (ки) –
във:
влияние на чистата политика на предлагането (в макр.).
ЧИСТА ТЕОРИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МУЛТИПЛИКАТОР (pure
theory of investment multiplier) (в макр.) – теория на мигновено действуващ инвестиционен мултипликатор (в макр.) [теория на статичния инвестиционен
мултипликатор (в макр.)].
ЧИСТА ФУНКЦИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (pure function of consumption)
(в макр.) – макроикономическо положение, при което равнището на потреблението (в макр.) мигновено се приспособява към измененията на дохода (в
макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)]. Отговаря на мултипликатор (в макр.) без изоставащо действие [на системата на статичния мултипликатор (в макр.)]. Показва какво е нормалното отношение на потреблението
към дохода.
ЧИСТИ ПАРИ (pure money) (в макр.) – същото като високоефективни пари (в
макр.).
ЧИСТИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (pure product money) (в макр.) (подразбират
се като чисто-продуктова парична маса) – противостоящ на чистия продукт
(в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Чистите продуктови пари (в макр.) са
сумата от чисто-продуктовите парични междуелементни кванти* (pureproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.)]. Представляват разликата между пълния произведен продуктови пари (в макр.) и междинния продуктови пари (в макр.) и са една от формите на извънсистемния продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
отделните чист продуктови пари (в макр.) и съвкупните чист продуктови
пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под чист продуктови пари (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните чист продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба чистите продуктови пари (в макр.) се представят като разход на чисти продуктови пари* (pure product money expenditure) (в макр.)
[същото като чист продуктов паричeн разход* (pure product money cost) (в
макр.)] за купувачите на чистия продукт (в макр.) и като приход на чисти
продуктови пари* (pure product money incoming) (в макр.) [същото като чист
продуктов паричeн приход* (pure product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем чистите продуктови пари (в макр.) са равни на изведените финансови пари (в макр.).
ЧИСТИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (pure product money) (ки) – във:
отделни чисти продуктови пари (в макр.);
съвкупни чисти продуктови пари (в макр.);
чисти продуктови пари (в макр.).
ЧИСТИ ФИНАНСИ* (pure finance) (в макр.) (подразбират се като чистофинансова предметна маса) (*) – парично изражение на формирани в икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) при
крайното използване на икономическия доход за единица време (обикновено
за една година) възникнали финанси (в макр.) над величината на междинните
финанси (в макр.), т.е. възникнали финанси, които напускат вътрешносистемните зависимости на преразпределението на икономическия доход (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката.
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Чистиите финанси (в макр.) са сумата от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чисто-финансовите предметни междуелементни кванти* (pure-financial
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и
финанси]. Представляват разликата между пълните възникнали финанси (в
макр.) и междинните финанси (в макр.) и са една от формите на външносистемните финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните чисти финанси (в макр.) и съвкупните чисти финанси (в макр.). Ако не е посочено друго,
под чисти финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните чисти финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) чистиите финанси (в макр.) се представят като разход на чисти финанси* (pure
finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на чисти финанси* (pure finance incoming) (в макр.) за техните
получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем изведеният продукт (в макр.) е равен на чистите финанси (в макр.).
ЧИСТИ ФИНАНСИ (pure finance) (ки) – във:
отделни чисти финанси (в макр.);
съвкупни чисти финанси (в макр.);
чисти финанси (в макр.).
ЧИСТИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (pure financial money) (в макр.) (подразбират
се като чисто-финансова парична маса) – противостоящ на чистите финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен
(в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока.
Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните
връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Чистите финансови пари (в макр.) са
сумата от чисто-финансовите парични междуелементни кванти* (purefinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.)]. Представляват разликата между пълния произведен финансови пари (в макр.) и междинните финансови пари (в макр.) и са една от формите
на извънсистемния финансови пари (в макр.). Техни разновидности са отделните чист финансови пари (в макр.) и съвкупните чист финансови пари (в
макр.). Ако не е посочено друго, под чист финансови пари (в макр.) обикнове185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но се подразбират съвкупните чист финансови пари (в макр.). При покупкопродажба чистите финансови пари (в макр.) се представят като разход на чисти финансови пари* (pure financial money expenditure) (в макр.) [същото като
чист финансов паричeн разход* (pure financial money cost) (в макр.)] за купувачите на чистите финанси (в макр.) и като приход на чисти финансови пари* (pure financial money incoming) (в макр.) [същото като чист финансов паричeн приход* (pure financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
Като обем изведените продуктови пари (в макр.) са равни на чистите финансови пари (в макр.).

ЧИСТИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (pure financial money) (ки) – във:
отделни чисти финансови пари (в макр.);
съвкупни чисти финансови пари (в макр.);
чисти финансови пари (в макр.).
ЧИСТО ПЛАВАНЕ (clean floating) (в межд.) – икономически термин за означаване на специфичното движение на чистоплаващия валутен курс (в межд.)
на валутния пазар (в межд.); движения на свободноколебаещия се валутен
курс (в межд.) [последното същото като свободноплаващ се валутен курс (в
межд.) и като чистоолаващ валутен курс (в межд.)].
ЧИСТОПЛАВАЩ ВАЛУТЕН КУРС (clean-floating exchange rate) (в межд.),
свободноплаващ валутен курс (в межд.), свободноколебаещ се валутен
курс (в межд.), напълноподвижен валутен курс (в межд.), – вид плаващ валутен курс, при който държавата изобщо не се намесва във валутния пазар (в
межд.) [няма валутна интервенция (в межд.) на централната банка] и не оказва никакво непосредствено въздействие върху него. За него е характерно т.нар.
чисто плаване (в межд.).
ЧИСТОПЛАВАЩ КУРС (clean-floating rate) (ки) – във: чистоплаващ валутен курс (в межд.).
ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (human capital) (в микр.) – множество от знания и
умения на индивида, които той прилага в икономическото възпроизводство и
които са фактор на продуктова производителност на трудовия икономически
фактор.
ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (human capital) (ки) – във:
брутни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиции в човешки капитал (в микр.);
нетни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
човешки капитал (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (sensitivity) (кд) – във:
абсорбционна икономическа чувствителност (същото като икономическа
абсорбционност);
абстрактна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като
абстрактна икономическа абсорбционност);
абстрактна икономическа чувствителност;
абстрактна креативна икономическа чувствителност (същото като абстрактна икономическа креативност);
възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото
като възпроизводствена икономическа абсорбционност);
възпроизводствена икономическа чувствителност;
възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като възпроизводствена икономическа креативност);
динамична икономическа чувствителност (същото като чувствителност
на динамичната икономическа система);
диспозиционна възпроизводствена икономическа чувствителност (същото като диспозиционна икономическа възпроизводност);
зададена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като зададена икономическа абсорбционност);
зададена икономическа чувствителност;
зададена креативна икономическа чувствителност (същото като зададена икономическа креативност);
икономическа чувствителност
инверсна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като инверсна икономическа абсорбционност);
инверсна икономическа чувствителност;
инверсна креативна икономическа чувствителност (същото като инверсна икономическа креативност);
ингредиентна икономическа чувствителност;
ингредиентна структурна икономическа чувствителност;
ингредиентна структурна икономическа чувствителност;
ингредиентна структурна икореномическа чувствителност;
ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност;
ингредиентна структурна субномическа чувствителност;
ингредиентна структурна форномическа чувствителност;
конкретна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като
конкретна икономическа абсорбционност);
конкретна икономическа чувствителност;
конкретна креативна икономическа чувствителност (същото като конкретна икономическа креативност)
креативна икономическа чувствителност (същото като икономическа
креативност);
начална абсорбционна икономическа чувствителност (същото като начална икономическа абсорбционност);
начална икономичска чувствителност;
начална креативна икономическа чувствителност (същото като начална
икономическа креативност);
обратна задача за динамичната икономическата чувствителност
пределна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна икономическа абсорбционност);
пределна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
пределна възпроизводствена икономическа чувствителност;
пределна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност
(същото като пределна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна икономическа чувствителност;
пределна креативна икономическа чувствителност (същото като средна
икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа
чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна икономическа чувствителност;
пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа креативност);
ресурсно-субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност
(същото като ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност);
ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност;
ресурсно-субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност);
средна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като средна
икономическа абсорбционност);
средна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност
(същото като средна възпроизводствена икономическа абсорбци;онност);
средна възпроизводствена икономическа чувствителност;
средна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност
(същото като средна възпроизводствена икономическа креативност);
средна икономическа чувствителност;
средна креативна икономическа чувствителност (същото като средна
икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна
икономическа чувствителност (същото като средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
чувствителност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна икономическа чувствителност;
средна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа
креативност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратисубстанциална икономическа чувствителност;
стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като стратифицирана икономическа абсорбционност);
стратификационна икономическа чувствителност;
стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото
като стратификационна икономическа креативност);
субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност (същото като субстанциална икономическа абсорбционност);
субстанциална икономическа чувствителност;
субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като
субстанциална икономическа креативност);
същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна икономическа чувствителност;
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна икономическа креативност);
теория на чувствителността на системите на икономическото управление;
уравнения на динамичната икономическата чувствителност (вж. чувствителност на динамичната икономическа система);
функция на динамичната икономическа чувствителност (вж. чувствителност на динамичната икономическа система);
чувствителност към безработица (в межд.);
чувствителност към инфлация (в межд.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към данъчната политика
(в макр.);
чувствителност на брутния вътрешен продукт към износа (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.);
чувствителност на динамичната икономическа система;
чувствителност на икономическия оптимум;
чувствителност на оптималната пределна полезност на парите към дохода (в микр.);
чувствителност на оптималната пределна полезност на парите към цените (в микр.);
чувствителност на оптималната пределна стойност на парите към дохода (в микр.);
чувствителност на оптималната пределна стойност на парите към цените (в микр.);
чувствителност на оптималната пределна ценност на парите към дохода (в микр.);
чувствителност на оптималния потребителски избор към дохода (в
микр.);
чувствителност на оптималния потребителски избор към цените (в
микр.);
чувствителност на оптималния производителски избор към цените (в
микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ БЕЗРАБОТИЦА* (sensitivity to unemployment)
(в межд.) – прираст на определен макроикономически показател на дадена
страна, отговарящ на единица прираст на нормата на безработицата (в
макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ИНФЛАЦИЯ* (sensitivity to inflation) (в межд.)
– прираст на определен макроикономически показател на дадена страна, отговарящ на единица прираст темпа на инфлацията (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА* (gross domestic product sensitivity to tax policy) (в
макр.)– първа частна производна на функцията на брутния вътрешен продукт
(в макр.) по отношение на обема на данъка (в макр.). Равна е на коефициента
на данъчния мултипликатор (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ ИЗНОСА (gross domestic product sensitivity to export) (в макр.) – изменение на
равновесния реален брутен вътрешен продукт (в макр.), породено от изменение с една парична единица на износа (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ
ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ* (gross domestic product sensitivity to interest rate) (в
макр.) – първа частна производна на функцията на брутния вътрешен продукт
(в макр.) по отношение на равнището на лихвения процент (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ НОМИНАЛНИЯ ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (gross domestic product sensitivity to nominal market interest rate) (в макр.) – изменение на равновесния реален брутен вътрешен продукт (в макр.), породено от изменение с един пункт
на номиналния пазарен лихвен процент (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ ПАРИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (sensitivity of gross domestic product to money
supplay) (в макр.) – изменение на равновесния реален брутен вътрешен продукт (в макр.), породено от изменение с една единица на агрегатно предлагане на пари (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ* (gross domestic
product sensitivity to government-expenditure policy) (в макр.) – първа частна
производна на функцията на брутния вътрешен продукт (в макр.) по отношение на равнището на правителствените разходи (в макр.). Равна е на коефициента на инвестиционния мултипликатор (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ КЪМ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ (gross domestic product sensitivity to
government expenditure) (в макр.) – изменение на равновесния реален брутен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен продукт (в макр.), породено от изменение с една парична единица
на правителствените разходи (в макр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (dynamic economic system sensitivity), динамична икономическата
чувствителност, – влияние на икономическите вариации на параметрите на
динамичната икономическа система върху нейните динамични свойства.
Икономическите вариации са отклоненията на параметрите на системата от
техните значения, които са приети за изходни. Тези отклонения (вариациите)
могат да бъдат изцяло известни и по този начин да бъдат описани чрез функции на времето или пък да бъдат известни с точност до някаква принадлежност към определен клас от характеристики (ограничени по модел, по друга
норма или изразени с някакви статистически характеристики). Вариациите могат да бъдат крайни или безкрайно малки. Под изходна динамична икономическа система се разбира динамична икономическа система, чиито параметри
са равни на зададените и не се променят, а движението в нея е основното
движение на динамичната икономическа система. При изменени значения на
нейните параметри (под въздействието на икономическите вариации) същата
система се нарича варирана динамична икономическа система, а извършващото се в нея движение – варирано движение на динамичната икономическа
система. Разликата между варираното и основното движение е допълнителното движение на динамичната икономическа система.
Една от основните задачи на теорията за чувствителността на динамичните икономически системи е изследването на допълнителното им движение,
предизвикано от вариациите в параметрите. Тук се отнасят правенето на количествени оценки, изследването на устойчивостта на икономическата система,
синтезирането на икономическа система при отчитане на зададените изисквания към качеството на нейното допълнително движение, разработването на
необходимите параметри на икономическото управление с цел да се постигне
зададеното качество. Непряка оценка на чувствителността (indirect valuation of sensitivity) на динамичната икономическа система е съотношението
между относителната вариация на нейната предавателна икономическа функция W(s) и относителната вариация на определен неин параметър qi, която се
представя чрез формулата за еластичността
S qWi =

∂W / W
.
∂qi / qi
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пряката оценка на чувствителността (direct valuation of sensitivity) на динамичната икономическа система се представя от функцията на динамичната икономическа чувствителност* (dynamic economic sensitivity function) u (t,
qi). Чрез последната се оценява въздействието на вариращите параметри qi
върху динамичните свойства на икономическата система. При безкрайно малки вариации на параметрите функцията на чувствителността се определя, като
се използва диференциалното уравнение на изходната динамична икономическа система
 ∂2x ∂ x

F  2 ,
, x, t , q0  = 0,
 ∂t ∂t


(1)

където x = x (t, q0) е решението на уравнението (1), а q0 е параметър. При изменение на q0 с величината ∆q съответно на това се променя и уравнението (1).
То придобива вида на уравнението

 ∂2x ∂ x
F  2 ,
, x, t , q0 + ∆q  = 0,
 ∂t ∂t

което описва варираното движение и където x = x (t, q0 + ∆q). Разликата x (t, q0
+ ∆q) – x (t, q0) представя допълнителното движение на динамичната икономическа система. Границата на отношението между тези разлики e функцията u(t,
q0) на динамичната икономическа чувствителност

x(t , q0 + ∆q ) − x(t , q0 ) ∂x(t , q0 )
=
= u (t , q0 ).
∆q → 0
∆q
∂q0
lim

При наличието на няколко параметри се конституира функция на чувствителността от множество от параметри u (t, q0, q1, …, qi).
Функцията на динамичната икономическа чувствителност се определя
посредством решаване на уравненията на динамичната икономическата
чувствителност* (dynamic economic sensitivity equations). Те се получават от
изходните диференциални уравнения (1), ако решенията им са непрекъснати
функции на параметрите. Първо, въз основа на (1) се определят частните производни функции на F:
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(2)

∂2x
∂x
∂F ∂ t 2
∂F ∂ t ∂F ∂x
∂F
.
+
.
+
.
+
= 0,
∂ 2 x ∂ q0 ∂ ∂ x ∂ q0 ∂ x ∂ q0 ∂ q 0
∂ 2
∂t
∂t

където
∂2x
∂t2
∂ 2 ∂x
=
.
,
∂ q0 ∂ t 2 ∂ q0

∂x
∂ ∂x
∂t
= .
,
∂ q0 ∂ t ∂ q0
∂2x
∂x
&
&
=
x
(
t
,
q
),
= x& (t , q0 ).
0
∂t
∂t2

Второ, взема се под внимание обстоятелството, че съгласно с определението
за коефициента на динамичната икономическа чувствителност са валидни зависимостите
∂ 2 u (t , q0 )
= u&& (t , q0 ),
∂t2
∂ u (t , q0 )
= u& (t , q0 ),
∂t
∂ x (t , q0 )
= u (t , q0 ).
∂ q0

Трето, от (2) се извежда уравнението на динамичната икономическа чувствителност
∂F
∂F
∂F
∂F
u&& +
u& +
u=−
.
∂ &x&
∂ x&
∂x
∂ q0

Уравненията на динамичната икономическа чувствителност са винаги линейни, дори когато изходното уравнение (1) е нелинейно, защото производните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂F ∂F ∂F
,
и
∂ &x& ∂ x& ∂ x
не зависят от функцията на икономическата чувствителност u (t, qi). В случай
че изходното уравнение (1) е линейно по отношение на &x&, x& и x, тогава лявата
част на уравнението на икономическата чувствителност има същата структура
и същите коефициенти, каквито притежава изходното уравнение. Тогава изра∂F ∂F ∂F
зите
,
и
са равни на коефициентите на променливите &x&, x& и x в из∂ &x& ∂ x& ∂ x
ходното уравнение (1). Когато изходното уравнение зависи от два или от повече параметри q0, q1, …, qi, тогава уравненията на икономическата чувствителност се определят по аналогичен начин. За определянето на функцията на динамичната икономическа чувствителност се използват два модела: първо, модел на изходната икономическа система, и, второ, модел на система, която е
подобна на изходната. Посредством свързващо звено ∂W / ∂q двата модела са
обединяват с предавателната икономическа функция. В случай че в системата
се променят k параметри, за определянето на функцията на икономическата
чувствителност трябва да бъдат построени k модела, подобни на изходния.
Функциите на динамичната икономическа чувствителност са приложими
при построяването и контрола върху функционирането на системите на икономическо управление. Те носят важна информация за решаването на задачите
за синтезирането на динамичните икономически системи. Такава задача е синтезирането на икономически системи, които имат минимална чувствителност
към варирането на параметрите, и дори пълна нечувствителност към тях, наричана параметрична икономическа инвариантност. Тъй като теоретичен
фундамент на теорията за чувствителността на динамичните икономически
системи са класическите методи на теорията за малките смущения (нарушения), има определена връзка между теорията за динамичната икономическа
чувствителност и теорията на устойчивостта на А. М. Ляпунов при малки отклонения. Уравненията, които определят функцията на икономическата чувствителност към малки изменения на началните условия на диференциалните
уравнения (моделиращи динамичните икономически системи), съвпадат с
уравненията от първо приближение от теорията на устойчивостта на А. М. Ляпунов.
Теорията за динамичната икономическа чувствителност може да се прилага при построяването на нетърсещи самонастройващи се динамични икономически системи* (non-searching self-adjusting dynamic economic systems).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Като се използва определена аналитична зависимост между въздействията в
основната икономическа система и моделите на чувствителността, могат да се
определят функциите на икономическата чувствителност върху основата на
някакъв икономически функционал
T

J = ∫ F (u1 , u 2 , ..., u n , t ) dt ,
0

който зависи от променящите се параметри. Самонастройването на динамичната система се извършва така, че горният функционал да клони към нула. Голямо практическо значение има обратната задача за динамичната икономическата чувствителност* (dynamic economic sensitivity inverse problem), с помощта на която се прави оценка за вариациите на параметрите въз основа на
наблюденията върху предизвиканите от тях смущения в изходното икономическо въздействие (сигнал). Изчисляването на вариациите на параметрите по
отклонението в изходния сигнал може да се използва за активно въздействие
върху параметрите на системата на икономическо управление с цел да се подобрява качеството на функционирането на икономическата система в нейната
цялост. С динамичната икономическа чувствителност е свързано понятието за
условия на грубост на динамичната икономическа система.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПТИМУМ (economic
optimum sensitivity) – чувствителност (степен на изменение) на оптималното
значение на целевата икономическа функция към промените в параметрите на
ограничителните икономически условия на задачата на математическото
програмиране в икономиката (вж. обща задача на математическото програмиране). Съотношение между диференциалното нарастване на икономическия
оптимум и диференциалното нарастване на даден параметър (константа) в ограниченията на оптимизационната икономическа задача. Измерва се с оптималните икономически оценки (на ресурсите), обективно-обусловените оценки на Л. В. Канторович, икономическите множители на Ж. Лагранж. Когато
оптималната икономическа оценка не зависи от даден икономически ресурс,
тогава оптималната икономическа система е нечувствителна към него и оптималното икономическо решение не зависи от съответното на този ресурс
ограничително икономическо условие. Затова оценките на ресурсите, които
надвишават потребностите от тях, са равни на нула. Вж. двойнствена задача
на линейното програмиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ
НА ПАРИТЕ КЪМ ДОХОДА* (sensitivity of the optimal marginal utility of
money to income) (в микр.) – съотношение между диференциалното нарастване
на оптималната пределна полезност на парите (в микр.) и диференциалното
нарастване на номиналния доход на потребителя като икономическа единица в
условията на оптимален потребителски икономически избор [индивидуален].
Показва с колко единици нараства оптималната пределна полезност на парите,
ако (при постоянни другши условия) с една парична единица нарасне потребителският доход (вж. пределна икономическа полезност). Изразява влиянието на
дохода на потребителя върху оптималната пределна полезност на парите при
постоянни други условия.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ
НА ПАРИТЕ КЪМ ЦЕНИТЕ* (sensitivity of optimal marginal utility of money
to prices) (в микр.) – съотношение между диференциалното нарастване на оптималната пределна полезност на парите и диференциалното нарастване на
цената на определен продукт в условията на оптимален потребителски икономически избор [индивидуален]. Показва с колко единици нараства оптималната пределна полезност на парите, ако (при постоянни другши условия) с
една парична единица нарасне цената на определен продукт (вж. пределна
икономическа полезност). Изразява въздействието на цените върху оптималната пределна полезност на парите.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ
НА ПАРИТЕ КЪМ ДОХОДА* (sensitivity of the optimal marginal value of
money to income) (в микр.) (*) – съотношение между диференциалното нарастване на оптималната пределна стойност на парите и диференциалното нарастване на номиналния приход на производителя като икономическа единица
в условията на оптимален производителски икономически избор [индивидуален]. Показва с колко единици нараства оптималната пределна стойност на парите, ако (при постоянни другши условия) с една парична единица нарасне
производителският приход (вж. пределна икономическа стойност). Изразява
влиянието на прихода на производителя върху оптималната пределна стойност
на парите при постоянни други условия.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ
НА ПАРИТЕ КЪМ ЦЕНИТЕ* (sensitivity of optimal marginal value of money
to prices) (в микр.) (*) – съотношение между диференциалното нарастване на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптималната пределна стойност на парите и диференциалното нарастване
на цената на определен продукт в условията на оптимален производителски
икономически избор [индивидуален]. Показва с колко единици нараства оптималната пределна стойност на парите, ако (при постоянни другши условия) с
една парична единица нарасне цената на определен продукт (вж. пределна
икономическа стойност). Изразява въздействието на цените върху оптималната пределна стойност на парите.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНАТА ПРЕДЕЛНА ЦЕННОСТ НА
ПАРИТЕ КЪМ ДОХОДА* (sensitivity of the optimal marginal worth of money
to income) (в микр.) (*)– общо съдържателно понятие за чувствителността на
оптималната пределна полезност на парите към дохода (в микр.) и чувствителността на оптималната пределна стойност на парите към дохода (в
микр.), които са нейни икономически форми, нейни формални икономически
разновидности (форми на чувствителността на оптималната пределна ценност на парите към дохода).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР
КЪМ ДОХОДА* (sensitivity of the optimal consumer’s choice to income) (в
микр.) – съотношение между диференциалното нарастване на оптималния
потребителски икономически избор [индивидуален] на даден икономически
продукт [на функцията на индивидуалното продуктово търсене (в микр.)] и
диференциалното нарастване на номиналния доход на индивидуалния потпребител. Показва с колко специфични единици нараства обемът на оптимално
избрания даден продукт (на обема на търсенето), ако (при постоянни другши
условия) с една парична единица нарасне доходът на потрелителя. Изразява
въздействието на дохода върху функциите на индивидуалното продуктово търсене.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗБОР
КЪМ ЦЕНИТЕ* (sensitivity of the optimal consumer’s choice to prices) (в микр.)
– съотношение между диференциалното нарастване на оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] на даден икономически продукт
[на функцията на индивидуалното продуктово търсене (в микр.)] и диференциалното нарастване на цената на някакъв определен (в т.ч. и на дадения)
продукт. Показва с колко специфични единици нараства обемът на оптимално
избрания даден продукт (на обема на търсенето), ако (при постоянни другши
условия) с една парична единица нарасне цената на определения продукт. Из199
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разява влиянието на цените върху функциите на индивидуалното продуктово
търсене.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ОПТИМАЛНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИЗБОР КЪМ ЦЕНИТЕ* (sensitivity of the optimal producer’s choice to prices) (в
микр.) (*) – съотношение между диференциалното нарастване на оптималния
производителски икономически избор [индивидуален] на даден икономически
продукт (на функцията на индивидуалното продуктово предлагане) и диференциалното нарастване на цената на някакъв определен (в т.ч. и на дадения)
продукт. Показва с колко специфични единици нараства обемът на оптимално
избрания даден продукт (на обема на предлагането), ако (при постоянни другши условия) с една парична единица нарасне цената на определения продукт.
Изразява въздействието на цените върху функциите на индивидуалното продуктово предлагане.
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР КЪМ ДОХОДА
(sensitivity of the consumer’s choice to income) (ки) – във:
чувствителност на оптималния потребителски избор към дохода (в
микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИЗБОР КЪМ ЦЕНИТЕ
(sensitivity of the consumer’s choice to prices) (в микр.) (ки) – във:
чувствителност на оптималния потребителски избор към цените (в
микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПАРИТЕ
КЪМ ДОХОДА (sensitivity of the marginal utility of money to income) (ки) –
във:
чувствителност на оптималната пределна полезност на парите към дохода (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПАРИТЕ
КЪМ ЦЕНИТЕ (sensitivity of marginal utility of money to prices) (ки) – във:
чувствителност на оптималната пределна полезност на парите към цените (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ
КЪМ ДОХОДА (sensitivity of the marginal value of money to income) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чувствителност на оптималната пределна стойност на парите към
дохода (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ
КЪМ ЦЕНИТЕ (sensitivity of marginal value of money to prices) (ки) – във:
чувствителност на оптималната пределна стойност на парите към цените (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕННОСТ НА ПАРИТЕ КЪМ
ДОХОДА (sensitivity of the marginal worth of money to income) (ки) – във:
чувствителност на оптималната пределна ценност на парите към дохода (в микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИЯ ИЗБОР КЪМ ЦЕНИТЕ (sensitivity of the producer’s choice to prices) (ки) – във:
чувствителност на оптималния производителски избор към цените (в
микр.).
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ (economic management /control/ systems sensitivity) (ки) – във:
теория на чувствителността на системите на икономическото управление.
ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (foreign currency) (в межд.) – чуждестранна (по
отношение на местната страна) парична единица, респ. маса от чуждестранни
парични единици. По-широко – вземанията към чужда страна под формата на
краткосрочни парични инструменти (включително на лихвоносни облигации).
ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (foreign currency) (ки) – във:
пазар на чуждестранната валута (в межд.) (същото като валутен пазар
(в межд.));
чуждестранна валута (в межд.).
ЧУЖДЕСТРАННА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА (foreign currency) (ки) – във:
реален валутен курс на чуждестранната парична единица (в межд.);
реален валутен курс по отношение на чуждестранната парична единица
(в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧУЖДЕСТРАННА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СЕРИЯ (foreign government series) (в макр.) (в САЩ) – вид непазарна ценна книга на федералното правителство (в макр.) на САЩ, предназначена за продажба на чуждестранни правителствени и финансови органи.
ЧУЖДЕСТРАННА ЦЕННА КНИГА (foreign security) (в межд.) – ценна книга (в межд.), която е емитирана и деноминирана в чуждестранна валута (в
межд.).
ЧУЖДЕСТРАННА ЦЕННА КНИГА (equiaxial foreign securities) (ки) – във:
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на предлагането на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
крива на равновесието на местния пазар на чуждестранните ценни книги
(в межд.);
крива на търсенето на чуждестранните ценни книги в зависимост от
валутния курс (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни
книги (в межд.);
функция на равновесието на пазара на чуждестранните ценни книги
(същото като функция на постоянната равновесна маса на чуждестранните
ценни книги (в межд.));
функция на търсенето на чуждестранни ценни книги (в межд.);
чуждестранна ценна книга (в межд.).
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (foreign investment) (в межд.) – инвестиции (в макр.), които включват вложения на частни лица, компании, финансови учреждения и държавата за придобиване на реални активи и ценни книги
(в макр.) в чужбина.
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (foreign investment) (ки) – във:
преки чуждестранни инвестиции (в межд.);
преки чуждестранни производствени инвестиции (в межд.);
чуждестранни инвестиции (в межд.);
чуждестранни портфейлни инвестиции (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЧУЖДЕСТРАННИ ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (foreign portfolio
investment) (в межд.) – включват всички вложения в чуждестранни ценни книги (в макр.), чрез които се присвоява доход без участие в управлението на
задграничните филиали.
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (foreign production investment) (ки) – във:
преки чуждестранни производствени инвестиции (в межд.).
ЧУЖДЕСТРАННО ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (foreign import sypply)
(ки) – във:
крива на чуждестранното импортно предлагане (в межд.).
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