Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ* (ingrediental
fornomic generativity) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий (вж. форномическа ингредиентност), според който форномическите предмети (в т.ч. и
форномическите обекти, форномическите системи и форномическите
ингредиенти) се класифицират според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание
или още генерат) във форномиката (вж. част и цяло в икономиката). Частен
случай на ингредиентната форномическа генеративност е ингредиентната
икономическа генеративност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа генеративност към понятието за форномически генерпредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. според първичната ингредиентна форномическа генеративност* (primary ingrediental fornomic generativity)]:
(1) генерооитен форномически предмет* (generooitic fornomic thing)
[същото като форномически генерпредмет* (fornomic generthing) и като форномически генерооит* (fornomic generooite)] [в т.ч. генерооитен форномически обект* (generooitic fornomic object), генерооитна форномическа система* (generooitic fornomic system), генерооитен форномически ингредиент* (generooitic fornomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа генеративност (т.е. общо понятие за генероинтния форномически предмет и генероатния форномически предмет); той показва наличието на форномическа генеративност; форномически предмет, конституиран в генерфорномиката;
(2) генероинтен форномически предмет* (generointic fornomic thing)
[същото като форномически генеропредмет* (fornomic generothing) и като
форномически генероинт* (fornomic generoint)] [в т.ч. генероинтен форномически обект* (generointic fornomic object), генероинтна форномическа
система* (generointic fornomic system), генероинтен форномически ингредиент* (generointic fornomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния
форномически предмет и генероитния форномически предмет; той показва наличието на форномическа генероинтност (последното същото като форномическа образувателност); форномически предмет, конституиран в генерофорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) генероентен форномически предмет* (generoentic fornomic thing)
[същото като форномически генерепредмет* (fornomic generething), като
форномически генероент* (fornomic generoent) и като форномически обазувател] [в т.ч. генероентен форномически обект* (generoentic fornomic
object), генероентна форномическа система* (generoentic fornomic system),
генероентен форномически ингредиент* (generoentic fornomic ingredient) и
т.н.] – форномически предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент, елемент и т.н. на друг форномически предмет, наречен генероитен форномически предмет; той показва наличието на форномическа генероентност;
форномически предмет, конституиран в генерефорномиката;
(4) генероитен форномически предмет* (generoitic fornomic thing) [същото като форномически генерипредмет* (fornomic generithing), като форномически генероит* (fornomic generoite) и като форномическо обазувание
или форномически генерат] [в т.ч. генероитен форномически обект* (generoitic fornomic object), генероитна форномическа система* (generoitic
fornomic system), генероитен форномически ингредиент* (generoitic fornomic
ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който е форномическо обраувание
съставено от части, страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени
генероентни форномически предмети; той показва наличието на форномическа
генероитност; форномически предмет, конституиран в генерифорномиката;
(5) генероатен форномически предмет* (generoatic fornomic thing) [същото като форномически генерапредмет* (fornomic generathing) и като форномически генероат* (fornomic generoat)] [в т.ч. генероатен форномически
обект* (generoatic fornomic object), генероатна форномическа система*
(generoatic fornomic system), генероатен форномически ингредиент* (generoatic fornomic ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който е множеството от генероентни форномически предмети, образуващи даден генероитен
форномически предмет; той показва наличието на форономическа генероатност; форномически предмет, конституиран в генерафорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа генеративност към понятието за генерфорномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна форномическа генеративост* (organic ingrediental fornomic generativity)]:
(1) генерфорномика* (generfornomy) (съкратено от и същото като генерооитна форномика – generooitic fornomy) – общо понятие за разновидностите
на форномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа генеративност; форномика, съставена от генерооитни форномически предмети;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) генерофорномика* (generofornomy) (съкратено от и същото като генероинтна форномика – generointic fornomy) – общо понятие за генерефорномика и генерифорномика; форномика, съставена от генероинтни форномически предмети;
(3) генерефорномика* (generefornomy) (съкратено от и същото като генероентна форномика – generoentic fornomy) – форномика, съставена от генероентни форномически предмети;
(4) генерифорномика* (generifornomy) (съкратено от и същото като генероитна форномика – generoitic fornomy) – форномика, съставена от генероитни форномически предмети;
(5) генерафорномика* (generafornomy) (съкратено от и същото като генероатна форномика – generoatic fornomy) – форномика, съставена от генероатни форномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна форномическа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна
форномическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и ингредиентна форномическа дизюнктивност) (дизюнктивност –
същото като събирателна обединеност)] (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни), (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа генеративност и ингредиентна форномическа дизюнктивност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и (2) форномическите предмети според начина, по който се обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на
форномиката. Частен случай на ингредиентната форномическа генердизюнктивност е ингредиентната икономическа генердизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа генердизюнктивност към понятието за форномически генердизюнктпредмет* (fornomic
generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен форномически предмет – generativitical disjunctivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа генердизюнктивност* (primary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental fornomic generdisjunctivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа генеративност* (primary ingrediental fornomic
generativity) и първичната ингредиентна форномическа дизюнктивност*
(primary ingrediental fornomic disjunctivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа генердизюнктивност към понятието за генердизюнктфорномика* (generdisjunctfornomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна форномика – generativitical disjunctivitical
fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа генердизюнктивност* (organic ingrediental fornomic generdisjunctivity), която е комбинация
от органическата ингредиентна форномическа генеративност* (organic
ingrediental fornomic generativity) и органическата ингредиентна форномическа дизюнктивност* (organic ingrediental fornomic disjunctivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна форномическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна форномическа дизюнктивност

Първична
ингредиентна
форномическа
генердизюнктивност
(форномически
генердизюнктпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
генеративност
Форномически
генерпредмет

Форномически
генеропредмет

Форномически
генерепредмет

Форномически
генерипредмет

Форномически
генерапредмет

Форномически
дизюнктпредмет

Форномически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Форномически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Форномически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Форномически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Форномически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Форномически
холистпредмет

Форномически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Форномически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Форномически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Форномически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Форномически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

Форномически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)

Форномически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Форномически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Форномически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Форномически
инститпредмет

Форномически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)
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Форномически
органитпредмет

Форномически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

Форномически
конститпредмет

Форномически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Форномически
имхолистпредмет

Форномически
генеримхолистпредмет
(имхолитпредмет;
имхолистоит)

Форномически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Форномически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Форномически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Форномически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Форномически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Форномически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Форномически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Форномически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

ФорноФорноФорноФорномически
мически
мически
мически
генерогенерегенеригенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитапредмет;
предмет;
предмет;
предмет;
имхолисимхолисимхолисимхолистинт)
тент)
тит)
тат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктфорномика според органическата
ингредиентна форномическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна форномическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
форномическа
генердизюнктивност
(генердизюнктфорномическа)

Органическа ингредиентна форномическа
генеративност
Генерфорномика

Генерофорномика

Генерефорномика

Генерифорномика

Генерафорномика

Дизюнктфорномика

Генердизюнктфорномика
(дизфорномика)

Генеродизюнктфорномика
(дизофорномика)

Генередизюнктфорномика
(дизефорномика)

Генеридизюнктфорномика
(дизифорномика)

Генерадизюнктфорномика
(дизафорномика)

Холистфорномика

Генерхолистфорномика
(холитфорномика)

Генерохолистфорномика
(холитофорномика)

Генерехолистфорномика
(холитефорномика)

Генерихолистфорномика
(холитифорномика)

Генерахолистфорномика
(холитафорномика)

Инститфорномика

Генеринститфорномика
(инстфорномика)

Генероинститфорномика
(инстофорномика)

Генереинститфорномика
(инстефорномика)

Генериинститфорномика
(инстифорномика)

Генераинститфорномика
(инстафорномика)

Органитфорномика

Генерорганитфорномика
(оргфорномика)

Генероорганитфорномика
(оргофорномика)

Генереорганитфорномика
(оргефорномика)

Генериорганитфорномика
(оргифорномика)

Генераорганитфорномика
(оргафорномика)
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Конститфорномика

Генерконститфорномика
(констфорномика)

Имхолистфорномика

Генеримхолистфорномика
(имхолитфорномика)

Генероконститфорномика
(констофорномика)

Генереконститфорномика
(констефорномика)

Генериконститфорномика
(констифорномика)

Генераконститфорномика
(констафорномика)

ГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистфорнофорнофорнофорномика
мика
мика
мика
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитафорнофорнофорнофорномика)
мика)
мика)
мика)

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКТИВНОСТ* (ingrediental
fornomic disjunctivity) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий (вж. форномическа ингредиентност), според който форномическите предмети (в т.ч. и
форномическите обекти, форномическите системи и форномическите
ингредиенти) се класифицират според начина, по който те се обединяват в
прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това
имат във функционирането на форномиката. Частен случай на ингредиентната форномическа дизюнктивност е ингредиентната икономическа дизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа дизюнктивност към понятието за форномически дизюнктпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна форномическа
дизюнктивност* (primary ingrediental fornomic disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен форномически предмет* (disjunctivitical fornomic
thing) [същото като форномически дизюнктпредмет* (fornomic disjunctthing)
и като форномически дюзинктит* (fornomic disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен форномически обект* (disjunctivitical fornomic object), дюзинктивностна форномическа система* (disjunctivitical fornomic system), дюзинктивностен форномически ингредиент* (disjunctivitical fornomic ingredient) и
т.н.] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна
точка на ингредиентната форномическа дизюнктивност (т.е. общо понятие за
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------холистичностния форномически предмет и имхолистичностния форномически
предмет); той показва наличието на форномическа дизюнктивност; форномически предмет, конституиран в дизюнктфорномиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ форномически предмет* (wholeness fornomic thing) [същото като форномически холистпредмет* (fornomic
wholestthing) и като форномически холистит* (fornomic wholestite)] [в т.ч.
цялостностен /холистичностен/ форномически обект* (wholeness fornomic
object), цялостностна /холистичностна/ форномическа система* (wholeness fornomic system), цялостностен /холистичностен/ форномически ингредиент* (wholeness fornomic ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който показва начина, по който цялостностните форномически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода
от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); общо
понятие за институционалностния форномически предмет, организационностния форномически предмет и конституционностния форномически предмет;
форномически предмет, конституиран в холистфорномиката;
(3) институционалностен форномически предмет* (institutionalitic
fornomic thing) [същото като форномически инститпредмет* (fornomic
institthing) и като форномически инститит* (fornomic institite)] [в т.ч. институционалностен форномически обект* (institutionalitic fornomic object),
институционалностна форномическа система* (institutionalitic fornomic
system), институционалностен форномически ингредиент* (institutionalitic
fornomic ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който показва начина, по
който форномическата институция (която е цялостностен форномически
предмет и представлява система от основни форномически правила) се образува в прехода от частното към общото; форномически предмет, конституиран
в инститфорномиката;
(4) организационалностен форномически предмет* (organizationalitic
fornomic thing) [същото като форномически органитпредмет* (fornomic organitthing) и като форномически органит* (fornomic organite)] [в т.ч. организационалностен форномически обект* (organizationalitic fornomic object),
организационалностна форномическа система* (organizationalitic fornomic
system), организационалностен форномически ингредиент* (organizationalitic fornomic ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който показва начина, по който форномическата организация (която е цялостностен форномически предмет и представлява система от основни форномически закономерности) се образува в прехода от частното към общото (като форномическата орга9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------низация се разглежда като съчетание на икономическа институция и икономическа конституция); форномически предмет, конституиран в органитфорномиката;
(5) конституционалностен форномически предмет* (constitutionalitic
fornomic thing) [същото като форномически конститпредмет* (fornomic constitthing) и като форномически конститит* (fornomic constitite)] [в т.ч. конституционалностен форномически обект* (constitutionalitic fornomic
object), конституционалностна форномическа система* (constitutionalitic
fornomic system), конституционалностен форномически ингредиент* (constitutionalitic fornomic ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който показва начина, по който форномическата конституция (която е цялостностен форномически предмет и представлява система от основни форномически зависимости) се образува в прехода от частното към общото; форномически предмет, конституиран в конститфорномиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ форномически предмет*
(imwholeness fornomic thing) [същото като форномически имхолистпредмет*
(fornomic imwholestthing) и като форномически имхолистит* (fornomic imwholestite)] [в т.ч. нецялостностен /нехолистичностен/ форномически
обект* (imwholeness fornomic object), нецялостностна /нехолистичностна/
форномическа система* (imwholeness fornomic system), нецялостностен
/холистичностен/ нефорномически ингредиент* (imwholeness fornomic
ingredient) и т.н.] – форномически предмет, който показва начина, по който нецялостностните форномически предмети (не притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от
своите части) се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност
на икономическата система); форномически предмет, конституиран в имхолистфорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа дизюнктивност към понятието за дизюнктфорномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна форномическа дизюнктивност* (organic ingrediental fornomic disjunctivity)]:
(1) дизюнктфорномика* (disjunctfornomy) (съкратено от и същото като
дюзинктивностна форномика – disjunctivitical fornomy) – общо понятие за
разновидностите на форномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа дизюнктивност; форномика, съставена от дизюнктивностни форномически предмети;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) холистфорномика* (wholestfornomy) (съкратено от и същото като холистичностна /цялостностна/ форномика – wholeness fornomy) – общо понятие за инститфорномика, органитфорномика и конститфорномика; форномика, съставена от холистичностни /цялостностни/ форномически предмети;
(3) инститфорномика* (institfornomy) (съкратено от и същото като институционалностна форномика – institutionalitic fornomy) – форномика, съставена от институционалностни форномически предмети;
(4) органитфорномика* (organitfornomy) (съкратено от и същото като организационалностна форномика – organizationalitic fornomy) – форномика,
съставена от организационалностни форномически предмети;
(5) конститфорномика* (constitfornomy) (съкратено от и същото като
конституционалностна форномика – constitutionalitic fornomy) – форномика, съставена от конституционалностни форномически предмети;
(6) имхолистфорномика* (imwholestfornomy) (съкратено от и същото като имхолистичностна /нецялостностна/ форномика – imwholeness
fornomy) – форномика, съставена от имхолистичностни /нецялостностни/ форномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic deeppriority) (същото като ингредиентна форномическа
дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна форномическа
дълбочина и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна форномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и
управлението им) от форномическия субект. Частен случай на ингредиентната форномическа дипприоритетност е ингредиентната икономическа дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа дипприоритетност към понятието за форномически дипприопредмет* (fornomic deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен форномически пред11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет – deepness prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа дипприоритетност* (primary ingrediental fornomic deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental fornomic deepness) и първичната ингредиентна
форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
дипприоритетност към понятието за дипприофорномика* (deeppriofornomy)
(съкратено от дълбочинна приоритетностна форномика – deepness
prioritical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа дипприоритетност* (organic ingrediental fornomic deeppriority), която е комбинация
от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic
ingrediental fornomic deepness) и органическата ингредиентна форномическа
приоритетност* (organic ingrediental fornomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна форномическа дипприоритетност

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
форномическа
дипприоритетност
форномически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
диппредмет

Форномически
дипприопредмет

Форномически
диптипопредмет

Форномически
дипкопредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
инсприопредмет

Форномически
инстипопредмет

Форномически
инскопредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
специприопредмет

Форномически
специтипопредмет

Форномически
специкопредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
аутсприопредмет

Форномически
аутстипопредмет

Форномически
аутскопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа дипприоритетност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
дипприоритетност
(дипприофорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Дипфорномика

Дипприофорномика

Диптипофорномика

Дипкофорномика

Инсфорномика

Инсприофорномика

Инстипофорномика

Инскофорномика

Специфорномика

Специприофорномика

Специтипофорномика

Специкофорномика

Аутсфорномика

Аутсприофорномика

Аутстипофорномика

Аутскофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic deepresolventness) (същото като ингредиентна форномическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща форномическа способност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и
(2) степените на подробност в структурирането на форномическите предмети и
на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната форномическа
дипразрешителност е ингредиентната икономическа дипразрешителност.
14

14

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа дипразрешителност към понятието за форномически дипрезопредмет* (fornomic
deepresothing) (съкратено от дълбочинен разрешаващ форномически предмет – deepness resolving fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
дипразрешителност*
(primary
ingrediental
fornomic
deepresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental fornomic deepness) и първичната
ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental
resolving fornomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа дипразрешителност към понятието за дипрезофорномика* (deepresofornomy) (съкратено от дълбочинна разрешаваща форномика – deepness resolving fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
дипразрешителност*
(organic
ingrediental
fornomic
deepresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic deepness) и органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic
ingrediental resolving fornomic power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна форномическа дипразрешителност

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
форномическа
диппразрешителност
форномически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
диппредмет

Форномически
дипрезопредмет

Форномически
диптенпредмет

Форномически
дипексопредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
инсрезопредмет

Форномически
инстенпредмет

Форномически
инсексопредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
специрезопредмет

Форномически
специтенпредмет

Форномически
специексопредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
аутсрезопредмет

Форномически
аутстенпредмет

Форномически
аутсексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа дипразрешителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
дипразрешителност
(дипрезофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Дипфорномика

Дипрезофорномика

Диптенфорномика

Дипексофорномика

Инсфорномика

Инсрезофорномика

Инстенфорномика

Инсексофорномика

Специфорномика

Специрезофорномика

Специтенфорномика

Специексофорномика

Аутсфорномика

Аутсрезофорномика

Аутстенфорномика

Аутсексофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic deepsensitivity) (същото като ингредиентна форномическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна структурна форномическа чувствителност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по този
начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото,
което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на
форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната форномическа дипчувствителност е ингредиентната икономическа дипчувствителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа дипчувствителност към понятието за форномически дипсенсипредмет* (fornomic
deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен форномически
предмет – deepness sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разномидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа дипчувствителност* (primary ingrediental fornomic
deepsensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental fornomic deepness) и първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural fornomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа дипчувствителност към понятието за дипсенсифорномика* (deepsensifornomy) (съкратено от дълбочинна
сенситивностна форномика – deepness sensitivitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа дипчувствителност* (organic
ingrediental fornomic deepsensitivity), която е комбинация от органическата
ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic
deepness) и органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа дипчувствителност

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
форномическа
дипчувстнвителност
форномически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
диппредмет

Форномически
дипсенсипредмет

Форномически
дипфундпредмет

Форномически
дипконструпредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
инссенсипредмет

Форномически
инсфундпредмет

Форномически
инсконструпредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
специсенсипредмет

Форномически
специфундпредмет

Форномически
специконструпредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
аутссенсипредмет

Форномически
аутсфундпредмет

Форномически
аутсконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа дипчувствителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
дипчувствителност
(дипсенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Дипфорномика

Дипсенсифорномика

Дипфундфорномика

Дипконструфорномика

Инсфорномика

Инссенсифорномика

Инсфундфорномика

Инсконструфорномика

Специфорномика

Специсенсифорномика

Специфундфорномика

Специконструфорномика

Аутсфорномика

Аутссенсифорномика

Аутсфундфорномика

Аутсконструфорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic deepness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) според мястото, което
те заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на
форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното форномическо разположение. Ингредиентната икономическа дълбочина е частен случай на ингредиентната форномическа дълбочина.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа дълбочина
към понятието за дипфорномика поражда следните негови разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic deepness)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) дипфорномика* (deepfornomy) [съкратено от и същото като дълбочинна форномика* (deepness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
дипфорномиката от гледна точка на ингредиентното форномическа дълбочина;
(2) инсфорномика* (insfornomy) [същото като инсайдерна /вътрешна/
форномика* (inside fornomy)] – диалектическо понятие за дипфорномика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена обособена форномика
(на дадена форномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда опосрествано чрез своята външна страна (респ. чрез външната
страна на обособената форномика, на обособената система); значими нейни
разновидности са форномическата същност, форномическото съдържание и
форномическата субстранция;
(3) специфорномика* (specifornomy) [същото като специална /особена/
форномика* (special fornomy)] – диалектическо понятие за дипфорномика,
която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена обособена форномика (на дадена форномическа система) и която взаимодейства с вътрешната
и външната страна на системата (с инсфорномиката и с аутсфорномиката); тя
се състои от отделни компоненти на двете страни, между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за трансформирането на инсфорномиката в аутсфорномика;
(4) аутсфорномика* (outsfornomy) [същото като аутсайдерна /въшна/
форномика* (outside fornomy)] – диалектическо понятие за дипфорномика,
която е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена форномика (на дадена форномическа система) и която въздейства върху околната
(външната) среда непосредствено; значими нейни разновидности са форномическото явление, форномическата форма и форномическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа дълбочина
към понятието за форномически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental fornomic deepness)]:
(1) форномически диппредмет* (fornomic deepthing) [съкратено от и същото като дълбочинен форномически предмет* (deepness fornomic thing)] –
общо понятие за разновидностите на форномическия диппредмет от гледна
точка на ингредиентната форномическа дълбочина;
(2) форномически инспредмет* (fornomic insthing) [съкратено от и същото като инсайдерен /вътрешен/ форномически предмет* (inside fornomic
thing)] – форномически предмет, конституиран в инсфорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) форномически специпредмет* (fornomic specithing) [съкратено от и
същото като специален /особен/ форномически предмет* (special fornomic
thing)] – форномически предмет, конституиран в специфорномиката;
(4) форномически аутспредмет* (fornomic outsthing) [съкратено от и
същото като аутсайдерен /външен/ форномически предмет* (outside
fornomic thing)] – форномически предмет, конституиран в аутсфорномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental fornomic
ripeness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който според степента
на зрялост на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и
етапи на субномиката) следните нейни части (и едновременно с това разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на форномиката (като общо
понятие на нейните производни и разновидности), наречена форприномика
(forprinomy) [съкратено от и същото като примитивна форномика* (primitive
fornomy) – тя съдържа само задължителните за нейната определеност фази
на възпроизводството, без да включва следващи, по-висши възпроизводствени
фази (които по-висши фази от своя страна формират развитата част на форномиката);
(2) развита част на форномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена фордевеномика (fordevenomy) [съкратено
от и същото като развита форномика* (developed fornomy) – тя съдържа само
по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън задължителните за
нейната определеност фази на възпроизводството (които задължителни фази
от своя страна формират примитивната част на форномиката).
Общото понятие за форприномиката и фордевеномиката е рифорномиката* (rifornomy) [съкратено от и същото като зрелостна форномика* (ripeness
fornomy). Обединението на форприномиката и фордевеномиката образува
форномиката в нейната цялост. Конституирането на понятията за рифорномика, форприномика и фордевеномика е резултат от органическото прилагане
на ингредиентната форномическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната форномическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейното първично прилагане към понятието за рифорномически предмет
[т.е. според първичната ингредиентна форномическа зрялост* (primary
ingrediental fornomic ripeness)]:
(1) Рифорномически предмет* (rifornomic thing) – общо понятие за форприномически предмет и фордевеномически предмет;
(2) Форприномически предмет* (forprinomic thing) – форномически
предмет, конституиран в условията на форприномиката;
(2) Фордевеномически предмет* (fordevenomic thing) – форномически
предмет, конституиран в условията на фордевеномиката.
В резултат на прилагането на критерия на ингредиентна форномическа
зрялост всеки период на форномическото развитие (вж. и ингредиентна форномическа историчност) също се раздела на две части (на два интервала),
следващи една след друга във времето: (1) примитивна част или неразвита част
(която е етап на форномическото развитие и общото понятие за която е посочената по горе форприномика) – тя (или етапът) протича от началото на дадения период до времето, когато започва следващият период; (2) развита част
(която е постетап на форномическото развитие и общото понятие за която се
означава с посочената по-горе фордевеномика) – тя протича от края на примитивната част и приключва в края на дадения период.
Етапите на форномическото развитие (наричани още етапи на форномиката), т.е. неразвитите части на периодите на форномическото развитие, аналогично на тези периоди, също започват (възникват) един след друг във времето,
но за разлика от периодите не са включени един в друг. Ето защо в своята общност етапите на форномическото развитие представляват изключваща форномическа последователност* (exclusive fornomic sequence). Затова пък в
своята общност периодите на форномическото развитие представляват включваща форномическа последователност* (inclusive fornomic sequence). От
своя страна развитите части на периодите на форномическото развитие, т.е.
постетапите на общественото развитиев в своята общност представляват допълваща форномическа последователност* (complementing fornomic
sequence).
Съобразно с критерия на ингредиентната форномическа историчност
[проявяващ се тук като ингредиентна форприномическа историчност*
(ingrediental forprinomic historicity)] етапите на форномическото развитие [вече
в качеството си на разновидности на хистофорприномиката, т.е. според органическото прилагане на този критерий или още според органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------historicity), проявяваща се тук като органическа ингредиентна форприномическа историчност* (organic ingrediental forprinomic historicity)], са следните:
(1) хистофорприномика* (histoforprinomy) [съкратено от и същото като
историческа форприномика* (historic forprinomy), както и същото като историческа примитивна форномика* (historic primitive fornomy)] – общо понятие за разновидностите на хистофорприномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа историчност;
(2) форприномика* (forprinomy) [съкратено от и същото като формационна приномика* (formational prinomy)]; нейна основна разновидност е субфорприномиката* (subfoprirnomy) [съкратено от и същото като субномическа форприномика* (subnomic forprinomy)] – тя изразява подчинеността на
форприномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под форприномика
обикновено се подразбира субфорприномиката;
(3) субфорприномика* (subforprinomy) [съкратено от и същото като субприномичностна формационна приномика* (subprinomicalitic formational
prinomy)] – общо понятие за разновидностите на субфоприрномиката от
гледна точка на ингредиентната форномическа историчност (тези разновидности са консуфорприномиката, профорприномиката, икофорприномиката, ексфорприномиката, фифорприномиката като етапи на форномическото развитие, наричани още форномически етапи на общественото развитие);
нейна основна разновидност е субсубфорприномиката* (subsubforprinomy)
[съкратено от и същото като субприномичностна субприномичностна форприномика* (subprinomicalitic subprinomicalitic forprinomy)] – тя изразява подчинеността на субфорприномиката от субприномиката; ако не е посочено друго, под субфорприномика обикновено се подразбира субсубфорприномиката;
(4) консуфорприномика* (consuforprinomy) [или още конфорприномика*
(conforprinomy)] [същото като консуприномичностна форприномика*
(consuprinomicalitic forprinomy); съкратено от и същото като консуприномичностна формационна приномика* (consuprinomicalitic formational prinomy)] –
формационен етап на общественото развитие (или още етап на формационното
развитие), в който обезателно участва потреблението като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е консубфорприномиката*
(consubfornomy) [съкратено от и същото като консуприномичностна субприномичностна
форприномика*
(consuprinomicalitic
subprinomicalitic
forprinomy)] – тя изразява подчинеността на консуфорприномиката от консуприномиката и от субприномиката; ако не е посочено друго, под консуфорприномика обикновено се подразбира консубфорприномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) профорприномика* (proforprinomy) [същото като проприномичностна форприномика* (proprinomicaliticic forprinomy)] – формационен етап на
общественото развитие (или още етап на формационното развитие), в който
обезателно участва производството като фаза на възпроизводството; нейна
основна разновидност е просубфорприномиката* (prosubforprinomy) [съкратено от и същото като проприномичностна субприномичностна форприномика* (proprinomicalitic subprinomicalitic forprinomy)] – тя изразява подчинеността на профорприномиката от проприномиката и от субприномиката; ако
не е посочено друго, под профорприномика обикновено се подразбира просубфорприномиката;
(6) икофорприномика* (ecoforprinomy) [съкратено от и същото като икоприномичностна форприномика* (ecoprinomicalitic forprinomy)] – формационен етап на общественото развитие (или още етап на формационното развитие), в който обезателно участва разпределението (на дохода) като фаза на
възпроизводството; нейна основна разновидност е икосубфорприномиката*
(ecosubforprinomy) [съкратено от и същото като икоприномичностна субприномичностна форприномика* (ecoprinomicalitic subprinomicalitic forprinomy)]
– тя изразява подчинеността на икофорприномиката от икоприномиката и от
субприномиката; ако не е посочено друго, под икофорприномика обикновено
се подразбира икосубфорприномиката;
(7) ексфорприномика* (exforprinomy) [същото като експриномичностна
форприномика* (exprinomicaliticic forprinomy); съкратено от и същото като
разменна форприномика* (exchange forprinomy)] – формационен етап на общественото развитие (или още етап на формационното развитие), в който обезателно участва размяната като фаза на възпроизводството; нейна основна
разновидност е екссубфорприномиката* (exsubforprinomy) [съкратено от и
същото като експриномичностна субприномичностна форприномика*
(exprinomicalitic subprinomicalitic forprinomy)] – тя изразява подчинеността на
ексфорприномиката от експриномиката и от субприномиката; ако не е посочено друго, под ексфорприномика обикновено се подразбира екссубфорприномиката;
(8) фифорприномика* (fiforprinomy) [същото като фиприномичностна
форприномика* (fiprinomicaliticic forprinomy); съкратено от и същото като
финансова форприномика* (financial forprinomy)] – формационен етап на общественото развитие (или още етап на формационното развитие), в който обезателно участва финансовата размяна като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е фисубфорприномиката* (fisubforprinomy) [съкра25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тено от и същото като фиприномичностна субприномичностна форприномика* (fiprinomicalitic subprinomicalitic forprinomy)] – тя изразява подчинеността на фифорприномиката от фиприномиката и от субприномиката; ако не
е посочено друго, под фифорприномика обикновено се подразбира фисубфорприномиката;
На тази класификация отговаря следната класификация на хистофорприномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на критерия на ингредиентната форномическа историчност или още според първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic
historicity), проявяваща се тук като първична ингредиентна форприномическа историчност* (primary ingrediental forprinomic historicity)]:
(1) хистофорприномически предмет* (histoforprinomic thing) – общо понятие за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) форприномически предмет* (forprinomic thing);
(3) субфорприномически предмет* (subforprinomic thing);
(4) консуфорприномически предмет* (consuforprinomic thing);
(5) профорприномически предмет* (proforprinomic thing);
(6) икофорприномически предмет (ecoforprinomic thing);
(7) ексфорприномически предмет* (exforprinomic thing);
(8) фифорприномически предмет* (fiforprinomic thing).
Съобразно с органическото прилагане на критерия на ингредиентната
форномическа историчност [проявяващ се тук като ингредиентна фордевеномическа историчност* (ingrediental fordevenomic historicity)] развитите
части на периодите на форномическото развитие (вече в качеството си на разновидности на хистофордевеномиката) [т.е. според органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity),
проявяваща се тук като органическа ингредиентна фордевеномическа историчност* (organic ingrediental fordevenomic historicity)] са следните:
(1) хистофордевеномика* (histofordevenomy) [съкратено от и същото като историческа фордевеномика* (historic fordevenomy), както и същото като
историческа развита форномика* (historic developing fornomy)] – общо понятие за разновидностите на хистофордевеномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа историчност;
(2) фордевеномика* (fordevenomy) [съкратено от и същото като формационна девеномика* (formational devenomy)]; нейна основна разновидност е
субфордевеномиката* (subfodevernomy) [съкратено от и същото като субно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа фордевеномика* (subnomic fordevenomy)] – тя изразява подчинеността на фордевеномиката от субномиката;
(3) субфордевеномика* (subfordevenomy) [съкратено от и същото като
субфорномическа фордевеномика* (subfornomic fordevenomy)] – тя е общо
понятие за консуфордевеномиката, профордевеномиката, икофордевеномиката, ексфордевеномиката и фифордевеномиката като развити части на
общественото развитие;
(4) консуфордевеномика* (consufordevenomy) [съкратено от и същото като консуфорномическа субфордевеномика* (consufornomic subfordevenomy)]
– развита част на общественото развитие, в който обезателно участва потреблението като фаза на възпроизводството;
(5) профордевеномика* (profordevenomy) [съкратено от и същото като
профорномическа субфордевеномика* (profornomic subfordevenomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва производството
като фаза на възпроизводството;
(6) икофордевеномика (ecofordevenomy) [същото като и съкратено от
икофорномическа субфордевеномика* (ecofornomic subfordevenomy)] – етап
на общественото развитие, в който обезателно участва разпределението (на
дохода) като фаза на възпроизводството;
(7) ексфордевеномика* (exfordevenomy) [същото като пазарна икофордевеномика* (market ecofordevenomy) и ексфорномическа субфордевеномика*
(exfornomic subfordevenomy); съкратено от и същото като разменна фордевеномика* (exchange devenomy)] – развита част на общественото развитие, в
който обезателно участва размяната като фаза на възпроизводството;
(8) фифордевеномика* (fifordevenomy) [същото като финансова пазарна
икофордевеномика* (financial market ecofordevenomy) и фифорномическа
субфордевеномика* (fifornomic subfordevenomy); съкратено от и същото като
финансова разменна фордевеномика* (financial exchange fordevenomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва финансовата
размяна като фаза на възпроизводството.
На тази класификация отговаря следната първичната класификация на
хистофордевеномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на
критерия на ингредиентната форномическа историчност или още според
първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity), проявяваща се тук като първична ингредиентна фордевеномическа историчност* (primary ingrediental fordevenomic
historicity)]:
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) хистофордевеномически предмет* (histofordevenomic thing) – общо
понятие за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) фордевеномически предмет* (fordevenomic thing);
(3) субфордевеномически предмет* (subfordevenomic thing);
(4) консуфордевеномически предмет* (consufordevenomic thing);
(5) профордевеномически предмет* (profordevenomic thing);
(6) икофорфордевеномически предмет (ecofordevenomic thing);
(7) ексфордевеномически предмет* (exfordevenomic thing);
(8) фифордевеномически предмет* (fifordevenomic thing).
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ИСТОРИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic historicity) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика,
а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и на
нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните
разновидности) и по този начин изразява историята на развитието на форномиката. Основава се на критерия на възпроизводствения обхват на поддържането (т.е. на субномиката). В контекста на логическото и историческото ингредиентната форномическа логичност се интерпретира като ингредиентна
форномическа историчност в снет вид, където историчността е определяща, а
логичността е решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа историчност към понятието за хистофорномика (същото като хифорномика) поражда
следните нейни разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
historicity)]:
(1) хистофорномика* (histofornomy) [съкратено от и същото като историческа форномика* (historic fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
хистофорномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа историчност; нейна основна разновидност е хистосубфорномиката*
(histosubfornomy) [съкратено от и същото като субномичностна историческа
форномика* (subnomicalitic historic fornomy)] – тя изразява подчинеността на
хистофорномиката от субномиката (социо-базата на обществото)1; ако не е
посочено друго, под хистофорномика обикновено се подразбира хистосубфорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Може да се предположи, че в едно по-далечно бъдеще на човешкото общество негова
социо-база ще стане социономиката. Тогава основна разновидност на хистофорномиката ще бъде хистосоциофорномиката* (histosociofornomy) [съкратено от и същото като социономичностна историческа форномика* (socionomicalitic historic
fornomy)] – тя ще изразява подчинеността на хистофорномиката от социономиката
(социо-базата на обществото).

(2) форномика* (fornomy) [същото като формационна сфера* (formational
sphere); съкратено от и същото като формационна номика* (formational
nomy)]; нейна основна разновидност е субфорномиката* (subfornomy) [съкратено от и същото като субномичностна форномика* (subnomicalitic fornomy)]
– тя изразява подчинеността на форномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под форномика обикновено се подразбира субфорномиката;
(3) субфорномика* (subfornomy) [същото като субформационна сфера*
(subformational sphere); съкратено от и същото като субномичностна формационна номика* (subnomicalitic formational nomy)] – общо понятие за разновидностите на субфорномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа историчност (тези разновидности са консуфорномиката, профорномиката, икофорномиката, ексфорномиката, фифорномиката); нейна основна разновидност е субсубфорномиката* (subsubfornomy) [съкратено от и същото
като субномичностна субномичностна форномика* (subnomicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на субфорномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под субфорномика обикновено се подразбира
субсубфорномиката;
(4) консуфорномика* (consufornomy) [или още конфорномика*
(confornomy)] [същото като консуформационна сфера* (consuformational
sphere) и като консуномичностна форномика* (consunomicalitic fornomy);
съкратено от и същото като консуномичностна формационна номика*
(consunomicalitic formational nomy)] – формационен период на общественото
развитие (или още период на формационното развитие), в който обезателно
участва потреблението като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е консубфорномиката* (consubfornomy) [съкратено от и същото
като консуномичностна субномичностна форномика* (consunomicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на консуфорномиката от
консуномиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под консуфорномика обикновено се подразбира консубфорномиката;
(5) профорномика* (profornomy) [същото като проформационна сфера*
(proformational sphere) и същото като прономичностна форномика* (pronomi29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------caliticic fornomy); съкратено от и същото като производствена формационна
номика* (production formational nomy)] – формационен период на общественото развитие (или още период на формационното развитие), в който обезателно
участва производството като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е просубфорномиката* (prosubfornomy) [съкратено от и същото
като прономичностна субномичностна форномика* (pronomicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на профорномиката от прономиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под профорномика обикновено се подразбира просубфорномиката;
(6) икофорномика* (ecofornomy) [същото като икоформационна сфера*
(ecoformational sphere); съкратено от и същото като икономичностна формационна номика* (economicalitic formational nomy)] – формационен период на
общественото развитие (или още период на формационното развитие), в който
обезателно участва разпределението (на дохода) като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е икосубфорномиката* (ecosubfornomy)
[съкратено от и същото като икономичностна субномичностна форномика*
(economicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на икофорномиката от икономиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под
икофорномика обикновено се подразбира икосубфорномиката;
(7) ексфорномика* (exfornomy) [същото като ексформационна сфера*
(exformational sphere) и като ексномичностна форномика* (exnomicaliticic
fornomy); съкратено от и същото като разменна формационна номика*
(exchange formational nomy)] – формационен период на общественото развитие
(или още период на формационното развитие), в който обезателно участва
размяната като фаза на възпроизводството; нейна основна разновидност е
екссубфорномиката* (exsubfornomy) [съкратено от и същото като ексномичностна субномичностна форномика* (exnomicalitic subnomicalitic fornomy)]
– тя изразява подчинеността на ексфорномиката от ексномиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под ексфорномика обикновено се подразбира
екссубфорномиката;
(8) фифорномика* (fifornomy) [същото като фиформационна сфера*
(fiformational sphere) и същото като финомичностна форномика* (finomicaliticic fornomy); съкратено от и същото като финансова формационна номика* (financial formational nomy)] – формационен период на общественото развитие (или още период на формационното развитие), в който обезателно участва финансовата размяна като фаза на възпроизводството; нейна основна
разновидност е фисубфорномиката* (fisubfornomy) [съкратено от и същото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като финомичностна субномичностна форномика* (finomicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на фифорномиката от финомиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под фифорномика обикновено
се подразбира фисубфорномиката;
В горната последователност посочените формационни периоди (наричани
още периоди на форномиката) започват (възникват) един след друг през определени интервали във времето, като са включени един във друг. Профорномиката е включена в конфорномиката; икофорномиката е включена в профорномиката и заедно с нея – в конфорномиката; ексфорномиката е включена в икофорномиката и заедно с нея – в профорномиката и конфорномиката; фифорномиката е включена в икофорномиката и заедно с нея – в ексфорномиката,
профорномиката и конфорномиката. Затова в своята общност те представляват
включваща форномическа последователност* (inclusive fornomic sequence).
Обобщение на понятието за хистофорномика, което да се отнася за произволна номика, е понятието за хистономика* (histonomy). Всички посочени погоре разновидности на хистофорномиката са и негови разновидности. Такова
разширение може да се прилага към всички производни на тези понятия.
На горната класификация отговаря следната класификация на хистофорномическия предмет [т.е. разновидности според първичното прилагане на
критерия на ингредиентната форномическа историчност или още според
първичата ингредиентна форномическа историчност (primary ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) хистофорномически предмет* (histofornomic thing) – общо понятие
за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) форномически предмет* (fornomic thing);
(3) субфорномически предмет* (subfornomic thing);
(4) конфорномически предмет* (confornomic thing);
(5) профорномически предмет* (profornomic thing);
(6) икофорномически предмет (ecofornomic thing);
(7) ексфорномически предмет* (exfornomic thing);
(8) фифорномически предмет* (fifornomic thing).
В табл. 1 са показани някои по-значими разновидности на хистофорномиката (подразбирана като хистоикосубфорномика) (и на техните производни) [в
качеството им на изображения във форномическото пространство* (fornomic space) (вж. икономическо изображение и икономическо пространство)],
като:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) хистотингфорномика* (histothingfornomy) (подразбирана като хистотингсубфорномика) [същото като предметна хистофорномика* (thing
histofornomy)] – хистофорномика и нейните съставни части, интерпретирани
като пространство от форномически предмети* (fornomic things) (вж. икономически предмет);
(2) хистообтифорномика* (histoobtifornomy) (подразбирана като хистообтисубфорномика) [същото като обективна хистофорномика* (objective
histofornomy)] – хистофорномика и нейните съставни части, интерпретирани
като пространство от форномически обекти* (fornomic objects) (вж. икономически обект);
(3) хистосубтифорномика* (histosubtifornomy) (подразбирана като хистосубтисубфорномика) [същото като субективна хистофорномика* (subjective histofornomy)] – хистофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически субтити* (fornomic subtites);
(4) хистосистфорномика* (histosystfornomy) (подразбирана като хистосистсубфорномика) [същото като системна хистофорномика* (systemic
histofornomy)] – хистофорномика и нейните съставни части, интерпретирани
като пространство от форномически системи* (fornomic systems) (вж. икономическа система);
(5) хистоингфорномика* (histoingfornomy) (подразбирана като хистоингсубфорномика) [същото като ингредиентна хистофорномика* (ingrediental
histofornomy)] – хистофорномика и нейните съставни части, интерпретирани
като пространство от форномически ингредиенти* (fornomic ingredients) (вж.
икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Някои значими разновидности (изображения) на хистофорномиката (подразбирана
като хистосубфорномика)

Хистофорномика

Хистотингфорномика
(предметна
хистофорномика)

Хистообтифорномика
(обективна
хистофорномика)

Хистосубтифорномика
(субективна
хистофорномика)

Хистосистфорномика
(системна
хистофорномика)

Хистоингфорномика
(ингредиентна
хистофорномика)

Форномика

Тингфорномика
(предметна
форномика)

Обтифорномика
(обективна
форномика)

Субтифорномика
(субективна
форномика)

Систфорномика
(системна
форномика)

Ингфорномика
(ингредиентна
форномика)

Субфорномика

Тингсубфорномика
(предметна
субфорномика)

Обтисубфорномика
(обективна
субфорномика))

Субтисубфорномика
(субективна
субфорномика))

Систсубфорномика
(системна
субфорномика))

Ингсубфорномика
(ингредиентна
субфорномика))

Конфорномика

Тингконфорномика
(предметна
конфорномика)

Обтиконфорномика
(обективна
конфорномика)

Субтиконфорномика
(субективна
конфорномика)

Систконфорномика
(системна
конфорномика)

Ингконфорномика
(ингредиентна
конфорномика)

Профорномика

Тингпрофорномика
(предметна
профорномика)

Обтипрофорномика
(обективна
профорномика)

Субтипрофорномика
(субективна
профорномика)

Систпрофорномика
(системна
профорномика)

Ингпрофорномика
(ингредиентна
профорномика)

Икофорномика

Тингикофорномика
(предметна
икофорномика)

Обтиикофорномика
(обективна
икофорномика)

Субтиикофорномика
(субективна
икофорномика)

Систикофорномика
(системна
икофорномика)

Ингикофорномика
(ингрeдиентна
икофорномика)
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Ексфорномика

Тингексфорномика
(предметна
ексфорномика)

Обтиексфорномика
(обективна
ексфорномика)

Субтиексфорномика
(субективна
ексфорномика)

Систексфорномика
(системна
ексфорномика)

Ингексфорномика
(ингре
диентнаексфорномика)

Фифорномика

Тингфифорномика
(предметна
фифорномика)

Обтифифорномика
(обективна
фифорномика)

Субтифифорномика
(субективна
фифорномика)

Систфифорномика
(системна
фифорномика)

Ингфифорномика
(ингредиентна
фифорномика)

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic logicality) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни), форномическа съставност, (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава логическите съставни части на форномиката (последната подразбирана като субфорномика) и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности) и
по този начин изразява логиката на форномиката (логиката на състоянието на
форномиката). В контекста на логическото и историческото ингредиентната
форномическа логичност се интерпретира като ингредиентна форномическа
историчност в снет вид, където историчността е определяща, а логичността е
решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката). Ингредиентната
икофорномическа логичност е частен случай на ингредиентната форномическа логичност.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа логичност
към понятието за логофорномика поражда следните нейни разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)]:
(1) логофорномика* (logofornomy) [съкратено от и същото като логическа
форномика* (logical fornomy)] – общо понятие за разновидностите на логофорномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа логичност;
нейна основна разновидност е логосубфорномиката* (logosubfornomy) [съкратено от и същото като субномичностна логическа форномика* (subnomicalitic logical fornomy)] – тя изразява подчинеността на логофорномиката от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномиката (социо-базата на обществото); ако не е посочено друго, под логофорномика обикновено се подразбира логосубфорномиката;
(2) форномика* (fornomy) [същото като формационна сфера* (formational
sphere); съкратено от и същото като формационна номика* (formational
nomy)]; нейна основна разновидност е субфорномиката* (subfornomy) [съкратено от и същото като субномичностна форномика* (subnomicalitic fornomy)]
– тя изразява подчинеността на форномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под форномика обикновено се подразбира субфорномиката;
(3) техномика* (technomy) [същото като технологическа сфера (technological sphere); съкратено от и същото като технологическа номика*
(technological nomy)]; нейна основна разновидност е субтехномиката*
(subtechnomy) [съкратено от и същото като субномичностна техномика*
(subnomicalitic technomy)] – тя изразява подчинеността на техномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под техномика обикновено се подразбира
субтехномиката;
(4) субномика* (subnomy) [същото като поддържаща сфера* (sustaining
sphere) или база; съкратено от и същото като поддържаща номика*
(sustaining nomy)]; нейна основна разновидност е субсубномиката*
(subsubnomy) [съкратено от и същото като субномичностна субномика* (subnomicalitic subnomy)] – тя изразява подчинеността на субномиката от самата
себе си; ако не е посочено друго, под субномика обикновено се подразбира
субсубномиката;
(5) суперномика* (supernomy) [същото като супериална сфера* (superial
sphere) или надстройка; съкратено от и същото като супериална номика*
(superial nomy)]; нейна основна разновидност е субсуперномиката*
(subsupernomy) [съкратено от и същото като субномичностна суперномика*
(subnomicalitic supernomy)] – тя изразява подчинеността на суперномиката от
субномиката; ако не е посочено друго, под суперномика обикновено се подразбира суперфорномиката;
(6) рeномика* (renomy) [същото като възпроизводствена сфера*
(reproductional sphere); съкратено от и същото като възпроизводствена номика* (reproductional nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за
техномика и субномика; нейна основна разновидност е субреномиката*
(subrenomy) [съкратено от и същото като субномичностна рeномика* (subnomicalitic renomy)] – тя изразява подчинеността на реномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под реномика обикновено се подразбира субреномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(7) социономика* (socionomy) [същото като социална сфера* (social
sphere); съкратено от и същото като социална номика* (social nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за суперномика и субномика; нейна
основна разновидност е субсоциономиката* (subsocionomy) [съкратено от и
същото като субномичностна социономика* (subnomicalitic socionomy)] – тя
изразява подчинеността на социономиката от субномиката; ако не е посочено
друго, под социономика обикновено се подразбира субсоциономиката;
(8) екзосубномика* (exosubnomy) [същото като извънсубномическа сфера*
(exosubnomic sphere); съкратено от и същото като извънсубномическа номика* (exosubnomic nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за суперномика и техномика; нейна основна разновидност е субекзосубномиката*
(subexosubnomy) [съкратено от и същото като субномичностна екзосубномика* (subnomicalitic exosubnomy)] – тя изразява подчинеността на екзосубномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под екзосубномика обикновено
се подразбира субекзосубномиката.
От горните твърдения следва, че логосубфорномиката е общо понятие за
субфорномиката, субтехномиката, субсубномиката, субсуперномиката, субреномиката, субсоциономиката, субекзосубномиката.
Обобщение на понятието за логофорномика, което да се отнася за произволна номика, е понятието за логономика* (logonomy) [съкратено от и същото
като логическа номика* (logical nomy)]. Всички посочени по-горе разновидности на логофорномиката са и негови разновидности. Такова разширение
може да се прилага към всички производни на тези понятия.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логичност
към понятието за логофорномически предмет поражда следните нейни разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]:
(1) логофорномически предмет* (logofornomic thing);
(2) форномически предмет* (fornomic thing);
(3) техномически предмет* (technomic thing);
(4) субномически предмет* (subnomic thing);
(5) суперномически предмет* (supernomic thing);
(6) реномически предмет* (renomic thing);
(7) социономически предмет* (socionomic thing);
(8) екзосубномически предмет* (exosubnomic thing).
Във табл. 1 са показани някои по-значими разновидности на логофорномиката (подразбирана като логосубфорномика) (и на техните производни) [в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качеството им на изображения във форномическото пространство* (fornomic space) (вж. икономическо изображение и икономическо пространство)],
като:
(1) логотингфорномика* (logothingfornomy) (подразбирана като логотингсубфорномика) [същото като предметна логофорномика* (thing
logofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически предмети* (fornomic things) (вж. икономически предмет);
(2) логообтифорномика* (logoobtifornomy) (подразбирана като логообтисубфорномика) [същото като обективна логофорномика* (objective
logofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически обекти* (fornomic objects) (вж. икономически обект);
(3) логосубтифорномика* (logoobtifornomy) (подразбирана като логосубтисубфорномика) [същото като субективна логофорномика* (objective
logofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически субтити* (fornomic subtites);
(4) логосистфорномика* (logosystfornomy) (подразбирана като логосистсубфорномика) [същото като системна логофорномика* (systemic
logofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически системи* (fornomic systems) (вж. икономическа система);
(5) логоингфорномика* (logoingfornomy) (подразбирана като логоингсубфорномика) [същото като ингредиентна логофорномика* (ingrediental
logofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически ингредиенти* (fornomic ingredients) (вж.
икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Някои значими разновидности (изображения) на логофорномиката (подразбирана
като логосубфорномика)

Логофорномика

Логотингфорномика
(предметна
логофорномика)

Логообтифорномика
(обективна
логофорномика)

Логосубтифорномика
(субективна
логофорномика)

Логосистфорномика
(системна
логофорномика)

Логоингфорномика
(ингредиентна
логофорномика)

Форномика

Тингфорномика
(предметна
форномика)

Обтифорномика
(обективна
форномика)

Субтифорномика
(субективна
форномика)

Систфорномика
(системна
форномика)

Ингфорномика
(ингредиентна
форномика)

Техномика

Тингтехномика
(предметна
техномика)

Обтитехномика
(обективна
техномика)

Субтитехномика
(субективна
техномика)

Систтехномика
(системна
техномика)

Ингтехномика
(ингредиентна
техномика)

Субномика

Тингсубномика
(предметна
субномика)

Обтисубномика
(обективна
субномика)

Субтисубномика
(субективна
субномика)

Систсубномика
(системна
субномика)

Ингсубномика
(ингредиентна
субномика)

Суперномика

Тингсуперномика
(предметна
суперномика)

Обтисуперномика
(обективна
суперномика)

Субтисуперномика
(субективна
суперномика)

Систсуперномика
(системна
суперномика)

Ингсуперномика
(ингредиентна
суперномика)

Реномика

Тингреномика
(предметна
реномика)

Обтиреномика
(обективна
реномика)

Субтиреномика
(субективна
реномика)

Систреномика
(системна
реномика)

Ингреномика
(ингредиентна
реномика)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социономика

Тингсоциономика
(предметна
социономика)

Обтисоциономика
(обективна
социономика)

Субтисоциос
номика
(обективна
социономика)

Систсоциономика
(системна
социономика)

Ингсоциономика
(ингредиентна
социономика)

Екзосубномика

Тингекзосубномика
(предметна
екзосубномика)

Обтиекзосубномика
(обективна
екзосубномика)

Субтиекзосубномика
(субективна
екзосубномика)

Систекзосубномика
(системна
екзосубномика)

Ингекзосубномика
(ингредиентна
екзосубномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic logogenerativity) (същото като ингредиентна форномическа логичностна генеративност и съкратено от ингредиентна форномическа генеративност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа генеративност и
ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във форномиката (вж. част и цяло в икономиката), и (2)
съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логогенеративност към понятието за логофорномически генерпредмет* (logofornomic
generthing) (съкратено от логичностен генерооитен форномически предмет
– logicalitic generooitic fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логогенеративност* (primary ingrediental fornomic logogenerativity),
която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа генеративност* (primary ingrediental fornomic generativity) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------логогенеративност
към
понятието
за
логогенерфорномика*
(logogenerfornomy) (съкратено от логичностна генерооитна форномика –
logicalitic generooitic fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логогенеративност* (organic ingrediental fornomic logogenerativity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа генеративност* (organic ingrediental fornomic generativity) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия генерпредмет според първичната
ингредиентна форномическа логогенеративност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логогенеративност
(логофорномически
генерпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
генеративност
Логофорномически
генерпредмет

Логофорномически
генеропредмет

Логофорномически
генерепредмет

Логофорномически
генерипредмет

Логофорномически
генерапредмет

Форномически
предмет

Форномически
генерпредмет

Форномически
генеропредмет

Форномически
генерепредмет

Форномически
генерипредмет

Форномически
генерапредмет

Техномически
предмет

Техномически
генерпредмет

Техномически
генеропредмет

Техномически
генерепредмет

Техномически
генерипредмет

Техномически
генерапредмет

Субномически
предмет

Субномически
генерпредмет

Субномически
генеропредмет

Субномически
генерепредмет

Субномически
генерипредмет

Субномически
генерапредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
генерпредмет

Суперномически
генеропредмет

Суперномически
генерепредмет

Суперномически
генерипредмет

Суперномически
генерапредмет

Реномически
предмет

Реномически
генерпредмет

Реномически
генеропредмет

Реномически
генерепредмет

Реномически
генерипредмет

Реномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Социономически
предмет

Социономически
генерпредмет

Социономически
генеропредмет

Социономически
генерепредмет

Социономически
генерипредмет

Социономически
генерапредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
генерпредмет

Екзосубномически
генеропредмет

Екзосубномически
генерепредмет

Екзосубномически
генерипредмет

Екзосубномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логогенерфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логогенеративност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логогенеративност
(логогенерфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
генеративност
Логогенерфорномика

Логогенерофорномика

Логогенерефорномика

Логогенерифорномика

Логогенерафорномика

Форномика

Генерфорномика

Генерофорномика

Генерефорномика

Генерифорномика

Генерафорномика

Техномика

Генертехномика

Генеротехномика

Генеретехномика

Генеритехномика

Генератехномика

Субномика

Генерсубномика

Генеросубномика

Генересубномика

Генерисубномика

Генерасубномика

Суперномика

Генерсуперномика

Генеросуперномика

Генересуперномика

Генерисуперномика

Генерасуперномика

Реномика

Генерреномика

Генерореномика

Генеререномика

Генериреномика

Генерареномика

Социономика

Генерсоциономика

Генеросоциономика

Генересоциономика

Генерисоциономика

Генерасоциономика

Екзосубномика

Генерекзосубномика

Генероекзосубномика

Генереекзосубномика

Генериекзосубномика

Генераекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic logodisjunctivity) (същото като ингредиентна форномическа логичностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна форноми43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнктивност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дизюнктивност и
ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според начина, по който те се обединяват в
прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това
имат във функционирането на форномиката (вж. част и цяло в икономиката),
и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логодизюнктивност към понятието за логофорномически дизюнктпредмет*
(logofornomic disjunctthing) (съкратено от логичностен дизюнктивностен
форномически предмет – logicalitic disjunctivitical fornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логодизюнктивност* (primary
ingrediental fornomic logodisjunctivity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дизюнктивност* (primary ingrediental fornomic
disjunctivity) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логодизюнктивност към понятието за
логодизюнктфорномика* (logodisjunctfornomy) (съкратено от логичностна
дизюнктивностна форномика – logicalitic disjunctivitical fornomy) поражда
нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логодизюнктивност* (organic
ingrediental fornomic logodisjunctivity), която е комбинация от органическата
ингредиентна форномическа дизюнктивност* (organic ingrediental fornomic
disjunctivity) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия дизюнктпредмет според първичната
ингредиентна форномическа логодизюнктивност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логодизюнктивност
(логофорномически
дизюнктпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дизюнктивност
Логофорномически
дизюнктпредмет

Логофорномически
холистпредмет

Логофорномически
инститпредмет

Логофорномически
органитпредмет

Логофорномически
конститпредмет

Логофорномически
имхолистпредмет

Форномически
предмет

Форномически
дизюнктпредмет

Форномически
холистпредмет

Форномически
инститпредмет

Форномически
органитпредмет

Форномически
конститпредмет

Форномически
имхолистпредмет

Техномически
предмет

Техномически
дизюнктпредмет

Техномически
холистпредмет

Техномически
инститпредмет

Техномически
органитпредмет

Техномически
конститпредмет

Техномически
имхолистпредмет

Субномически
предмет

Субномически
дизюнктпредмет

Субномически
холистпредмет

Субномически
инститпредмет

Субномически
органитпредмет

Субномически
конститпредмет

Субномически
имхолистпредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
дизюнктпредмет

Суперномически
холистпредмет

Суперномически
инститпредмет

Суперномически
органитпредмет

Суперномически
конститпредмет

Суперномически
имхолистпредмет

Реномически
предмет

Реномически
дизюнктпредмет

Реномически
холистпредмет

Реномически
инститпредмет

Реномически
органитпредмет

Реномически
конститпредмет

Реномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Социономически
предмет

Социономически
дизюнктпредмет

Социономически
холистпредмет

Социономически
инститпредмет

Социономически
органитпредмет

Социономически
конститпредмет

Социономически
имхолистпредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
дизюнктпредмет

Екзосубномически
холистпредмет

Екзосубномически
инститпредмет

Екзосубномически
органитпредмет

Екзосубномически
конститпредмет

Екзосубномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логодизюнктфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логодизюнктивност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа ингредиентна форномическа
Органическа
дизюнктивност
ингредиентна
форномическа
логодизюнкЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоЛоготивност
дизюнктхолистинститорганитконстит- имхолист(логодизюнкт- форнофорнофорнофорнофорнофорномика
мика
мика
мика
мика
мика
форномика)

Форномика

Дизюнктфорномика

Холистфорномика

Инститфорномика

Органитфорномика

Конститфорномика

Имхолистфорномика

Техномика

Дизюнкттехномика

Холисттехномика

Инститтехномика

Органиттехномика

Конститтехномика

Имхолисттехномика

Субномика

Дизюнктсубномика

Холистсубномика

Инститсубномика

Органитсубномика

Конститсубномика

Имхолистсубномика

Суперномика

Дизюнктсуперномика

Холистсуперномика

Инститсуперномика

Органитсуперномика

Конститсуперномика

Имхолистсуперномика

Реномика

Дизюнктреномика

Холистреномика

Инститреномика

Органитреномика

Конститреномика

Имхолистреномика

Социономика

Дизюнктсоциономика

Холистсоциономика

Инститсоциономика

Органитсоциономика

Конститсоциономика

Имхолистсоциономика

Екзосубномика

ДизюнктХолистИнститОрганитКонстит- Имхолистекзосубно- екзосубно- екзосубно- екзосубно- екзосубно- екзосубномика
мика
мика
мика
мика
мика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic logodeepness) (същото като ингредиентна форномическа логичнос47
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна дълбочина и съкратено от ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна форномическа
логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната
и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логодълбочина към понятието за логофорномически диппредмет* (logofornomic
deepthing) (съкратено от логичностен дълбочинен форномически предмет –
logicalitic deepness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логодълбочина* (primary ingrediental fornomic logodeepness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary
ingrediental fornomic deepness) и първичната ингредиентна форномическа
логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логодълбочина към понятието за логодипфорномика* (logodeepfornomy) (съкратено от логичностна
дълбочинна форномика – logicalitic deepness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логодълбочина* (organic ingrediental fornomic
logodeepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic deepness) и органическата
ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic
logicality)].

48

48

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия диппредмет според първичната
ингредиентна форномическа логодълбочина

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логодълбочина
(логофорномически
диппредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Логофорномически
диппредмет

Логофорномически
инспредмет

Логофорномически
специпредмет

Логофорномически
аутспредмет

Форномически
предмет

Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Техномически
предмет

Техномически
диппредмет

Техномически
инспредмет

Техномически
специпредмет

Техномически
аутспредмет

Субномически
предмет

Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
диппредмет

Суперномически
инспредмет

Суперномически
специпредмет

Суперномически
аутспредмет

Реномически
предмет

Реномически
диппредмет

Реномически
инспредмет

Реномически
специпредмет

Реномически
аутспредмет

Социономически
предмет

Социономически
диппредмет

Социономически
инспредмет

Социономически
специпредмет

Социономически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
диппредмет

Екзосубномически
инспредмет
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Екзосубномически
специпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логодипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логодълбочина

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логодълбочина
(логодипфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дълбочина
Логодипфорномика

Логоинсфорномика

Логоспецифорномика

Логоаутсфорномика

Форномика

Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Техномика

Диптехномика

Инстехномика

Специтехномика

Аутстехномика

Субномика

Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Суперномика

Дипсуперномика

Инссуперномика

Специсуперномика

Аутссуперномика

Реномика

Дипреномика

Инсреномика

Специреномика

Аутсреномика

Социономика

Дипсоциономика

Инссоциономика

Специсоциономика

Аутссоциономика

Екзосубномика

Дипекзосубномика

Инсекзосубномика

Специекзосубномика

Аутсекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОЗРЯЛОСТ* (ingrediental
fornomic logoripeness) (същото като ингредиентна форномическа логичностна зрялост и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингреди51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като
субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и
за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна форномическа логичност и по
този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните
части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности) и (2) логическите части на форномиката (логиката на състоянието на форномиката). В контекста на логическото и
историческото ингредиентната форномическа логичност е определяща, а ингредиентната фономическа зрялост е решаваща (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Органическото прилагане на критерия на ингредиентна форномическа
логозрялост към понятието за логорифорномика* (logorifornomy) (съкратено
от логичностна зрялостна форномика – logicalitic ripeness fornomy) поражда
нейните разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логозрялост* (organic ingrediental
fornomic logoripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic
logicality)]. От своя срана първичното прилагане на ингредиентна форномическа логозрялост към понятието за логорифорномически предмет*
(logorifornomic thing) (съкратено от логичностен зрелостен форномичиски
предмeт) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логозрялост*
(primary ingrediental fornomic logoripeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)
и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental
fornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логорифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логозрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
логозрялост
(логорифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
логичност
Форномика

Техномика

Субномика

Суперномика

Реномика

Социономика

Екзосубномика

Логорифорномика

Рифорномика

Ритехномика

Рисубномика

Рисуперномика

Риреномика

Рисоциономика

Риекзосубномика

Логофорприномика

Форприномика

Техприномика

Субприномика

Суперприномика

Реприномика

Социоприномика

Екзосубприномика

Логофордевеномика

Фордевеномика

Техдевеномика

Субдевеномика

Супердевеномика

Редевеномика

Социодевеномика

Екзосубдевеномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорифорномическия предмет според първичната
ингредиентна форномическа логозрялост

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
логозрялост
(логорифорномически
предмет)

Първична ингредиентна форномическа
логичност
ФорТехСубСуперРеСоцио- Екзосубноминоминоминоминоминоминомически
чески
чески
чески
чески
чески
чески
предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет

Логорифорномическипредмет

Рифорномически
предмет

Ритехномически
предмет

Рисубномически
предмет

Рисуперномически
предмет

Риреномически
предмет

Рисоциономически
предмет

Риекзосубномически
предмет

Логофорприномически
предмет

Форприномически
предмет

Техприномически
предмет

Субприномически
предмет

Суперприномически
предмет

Реприномически
предмет

Социоприномически
предмет

Екзосубприномически
предмет

Логофордевеномическа
предмет

Фордевеномически
предмет

Техдевеномически
предмет

Субдевеномически
предмет

Супердевеномически
предмет

Редевеномически
предмет

Социодевеномически
предмет

Екзосубдевеномически
предмет

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОКОМУНИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic logocommunirangeness) (същото като ингредиентна
форномическа логичностна комуниобхватност и съкратено от ингредиентна общностна форномическа обхватност и ингредиентна форномическа
логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна общностна
форномическа обхватност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети в зависимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от това на какъв институционален обхват те съответстват и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логокомуниобхватност към понятието за логофорномически комунипредмет*
(logofornomic communithing) (съкратено от логичностен комуниобхватностен форномически предмет – logicalitic communirangeness fornomic thing)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логокомуниобхватност*
(primary ingrediental fornomic logocommunirangeness), която е комбинация от
първичната ингредиентна общностна форномическа обхватност*
(primary ingrediental communitical fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
логокомуниобхватност
към
понятието
за
логокомунифорномика*
(logocommunifornomy) (съкратено от логичностна комуниобхватностна
форномика – logicalitic communirangeness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логокомуниобхватност* (organic ingrediental
fornomic logocommunirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна общностна форномическа обхватност* (organic ingrediental
communitical fornomic rangeness) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия комунипредмет според първичната
ингредиентна форномическа логокомуниобхватност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логокомуниобхватност
(логофорномически
комунипредмет)

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност
Логофорномически
комунипредмет

Логофорномически
сингълпредмет

Логофорномически
сектипредмет

Логофорномически
соципредмет

Форномически
предмет

Форномически
комунипредмет

Форномически
сингълпредмет

Форномически
сектипредмет

Форномически
соципредмет

Техномически
предмет

Техномически
комунипредмет

Техномически
сингълпредмет

Техномически
сектипредмет

Техномически
соципредмет

Субномически
предмет

Субномически
комунипредмет

Субномически
сингълпредмет

Субномически
сектипредмет

Субномически
соципредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
комунипредмет

Суперномически
сингълпредмет

Суперномически
сектипредмет

Суперномически
соципредмет

Реномически
предмет

Реномически
комунипредмет

Реномически
сингълпредмет

Реномически
сектипредмет

Реномически
соципредмет

Социономически
предмет

Социономически
комунипредмет

Социономически
сингълпредмет

Социономически
сектипредмет

Социономически
соципредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
комунипредмет

Екзосубномически
сингълпредмет

Екзосубномически
сектипредмет

Екзосубномически
соципредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логокомунифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логокомуниобхватност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логокомуниобхватност
(логокомунифорномика)

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност
Логокомунифорномика

Логосингълфорномика

Логосектифорномика

Логосоцифорномика

Форномика

Комунифорномика

Сингълфорномика

Сектифорномика

Социфорномика

Техномика

Комунитехномика

Сингълтехномика

Сектитехномика

Социтехномика

Субномика

Комунисубномика

Сингълсубномика

Сектисубномика

Социсубномика

Суперномика

Комунисуперномика

Сингълсуперномика

Сектисуперномика

Социсуперномика

Реномика

Комуниреномика

Сингълреномика

Сектиреномика

Социреномика

Социономика

Комунисоциономика

Сингълсоциономика

Сектисоциономика

Социсоциономика

Екзосубномика

Комуниекзосубномика

Сингълекзосубномика

Сектиекзосубномика

Социекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОКОНСИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic logoconsirangeness) (същото като ингредиентна форномическа логичностна консиобхватност и съкратено от ингредиентна субс57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танциална форномическа обхватност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети в зависимост
от това на какъв субстанциален обхват те съответстват и (2) съставните части
на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логоконсиобхватност към понятието за логофорномически консипредмет* (logofornomic
consithing) (съкратено от логичностен консиобхватностен форномически
предмет – logicalitic consirangeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логоконсиобхватност* (primary ingrediental fornomic
logoconsirangeness), която е комбинация от първичната ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (primary ingrediental substantial
fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логоконсиобхватност към понятието за логоконсифорномика* (logoconsifornomy) (съкратено от логичностна
консиобхватностна форномика – logicalitic consirangeness fornomy) поражда
нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логоконсиобхватност* (organic
ingrediental fornomic logoconsirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial fornomic rangeness) и органическата ингредиентна
форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия консипредмет според първичната
ингредиентна форномическа логоконсиобхватност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логоконсиобхватност
(логофорномически
консипредмет)

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност
Логофорномически
консипредмет

Логофорномически
хомопредмет

Логофорномически
хетеропредмет

Логофорномически
дженипредмет

Форномически
предмет

Форномически
консипредмет

Форномически
хомопредмет

Форномически
хетеропредмет

Форномически
дженипредмет

Техномически
предмет

Техномически
консипредмет

Техномически
хомопредмет

Техномически
хетеропредмет

Техномически
дженипредмет

Субномически
предмет

Субномически
консипредмет

Субномически
хомопредмет

Субномически
хетеропредмет

Субномически
дженипредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
консипредмет

Суперномически
хомопредмет

Суперномически
хетеропредмет

Суперномически
дженипредмет

Реномически
предмет

Реномически
консипредмет

Реномически
хомопредмет

Реномически
хетеропредмет

Реномически
дженипредмет

Социономически
предмет

Социономически
консипредмет

Социономически
хомопредмет

Социономически
хетеропредмет

Социономически
дженипредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
консипредмет

Екзосубномически
хомопредмет

Екзосубномически
хетеропредмет

Екзосубномически
дженипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логоконсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логоконсиобхватност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логоконсиобхватност
(логоконсифорномика)

Органическа ингредиентна
субстанциална форномическа
обхватност
Логоконсифорномика

Логохомофорномика

Логохетерофорномика

Логодженифорномика

Форномика

Консифорномика

Хомофорномика

Хетерофорномика

Дженифорномика

Техномика

Конситехномика

Хомотехномика

Хетеротехномика

Дженитехномика

Субномика

Консисубномика

Хомосубномика

Хетеросубномика

Дженисубномика

Суперномика

Консисуперномика

Хомосуперномика

Хетеросуперномика

Дженисуперномика

Реномика

Консиреномика

Хомореномика

Хетерореномика

Джениреномика

Социономика

Консисоциономика

Хомосоциономика

Хетеросоциономика

Дженисоциономика

Екзосубномика

Консиекзосубномика

Хомоекзосубномика

Хетероекзосубномика

Джениекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГООБОБЩЕНОСТ*
(ingrediental fornomic logogeneralizedness) (същото като ингредиентна форномическа логичностна обобщеност и съкратено от ингредиентна форноми60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обобщеност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа обобщеност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно
(1) форномическите предмети съобразно с полето (схващано интуитивно) на
тяхното конституиране, съществуване и действие във форномическото пространство* (fornomic space) и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логообобщеност към понятието за логофорномически обопредмет* (logofornomic
gething) (съкратено от логичностен обобщен форномически предмет –
logicalitic generalized fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логообобщеност* (primary ingrediental fornomic logogeneralizedness),
която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа обобщеност* (primary ingrediental fornomic generalizedness) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
логообобщеност към понятието за логообофорномика* (logogefornomy) (съкратено от логичностна обобщена форномика – logicalitic generalized
fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логообобщеност* (organic ingrediental fornomic logogeneralizedness), която е комбинация
от органическата ингредиентна форномическа обобщеност* (organic
ingrediental fornomic generalizedness) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия обопредмет според първичната
ингредиентна форномическа логообобщеност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логоконсиобобщеност
(логофорномически
обопредмет)

Първична ингредиентна форномическа
обобщеност
Логофорномически
обопредмет

Логофорномически
субстопредмет

Логофорномически
консипредмет

Логофорномически
комбипредмет

Логофорномически
комунипредмет

Логофорномически
левелпредмет

Логофорномически
рангпредмет

Форномически
предмет

Форномически
обопредмет

Форномически
субстопредмет

Форномически
консипредмет

Форномически
комбипредмет

Форномически
комунипредмет

Форномически
левелпредмет

Форномически
рангпредмет

Техномически
предмет

Техномически
обопредмет

Техномически
субстопредмет

Техномически
консипредмет

Техномически
комбипредмет

Техномически
комунипредмет

Техномически
левелпредмет

Техномически
рангпредмет

Субномически
предмет

Субномически
обопредмет

Субномически
субстопредмет

Субномически
консипредмет

Субномически
комбипредмет

Субномически
комунипредмет

Субномически
левелпредмет

Субномически
рангпредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
обопредмет

Суперномически
субстопредмет

Суперномически
консипредмет

Суперномически
комбипредмет

Суперномически
комунипредмет

Суперномически
левелпредмет

Суперномически
рангпредмет

Реномически
предмет

Реномически
обопредмет

Реномически
субстопредмет

Реномически
консипредмет

Реномически
комбипредмет

Реномически
комунипредмет

Реномически
левелпредмет

Реномически
рангпредмет

Социономически
предмет

Соционо- Соционо- Соционо- Соционо- Соционо- Соционо- Социономически мически мически мически мически мически мически
обосубстоконсикомбикомунилевелрангпредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
обопредмет

Екзосубномически
субстопредмет

Екзосубномически
консипредмет
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Екзосубномически
комбипредмет
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Екзосубномически
комунипредмет

Екзосубномически
левелпредмет

Екзосубномически
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логообофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логообобщеност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логоконсиобобщеност
(логообофорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
обобщеност
Логообофорномика

Логосубстофорномика

Логоконсифорномика

Логокомбифорномика

Логокомунифорномика

Логолевелфорномика

Логорангфорномика

Форномика

Обофорномика

Субстофорномика

Консифорномика

Комбифорномика

Комунифорномика

Левелфорномика

Рангфорномика

Техномика

Оботехфорномика

Субстотехфорномика

Конситехфорномика

Комбитехфорномика

Комунитехфорномика

Левелтехфорномика

Рангтехфорномика

Субномика

Обосубфорномика

Субстосубфорномика

Консисубфорномика

Комбисубфорномика

Комунисубфорномика

Левелсубфорномика

Рангсубфорномика

Суперномика

Обосуперфорномика

Субстосуперфорномика

Консисуперфорномика

Комбисуперфорномика

Комунисуперфорномика

Левелсуперфорномика

Рангсуперфорномика

Реномика

Оборефорномика

Субсторефорномика

Консирефорномика

Комбирефорномика

Комунирефорномика

Левелрефорномика

Рангрефорномика

Социономика

Обосоциофорномика

Субстосоциофорномика

Консисоциофорномика

Комбисоциофорномика

Комунисоциофорномика

Левелсоциофорномика

Рангсоциофорномика

Екзосубномика

Обоекзосубфорномика

Субстоекзосубфорномика

Консиекзосубфорномика

Комбиекзосубфорномика

Комуниекзосубфорномика

Левелекзосубфорномика

Рангекзосубфорномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГООБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic logorangeness) (същото като ингредиентна форномическа логичностна обхватност и съкратено от ингредиентна форномическа
обхватност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа обхватност и ингредиентна
форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв субстанциален и
институционален обхват те съответстват и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логообхватност към понятието за логофорномически рангпредмет* (logofornomic
rangthing) (съкратено от логичностен обхватностен форномически предмет
– logicalitic rangeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логообхватност* (primary ingrediental fornomic logorangeness), която
е комбинация от първичната ингредиентна форномическа обхватност*
(primary ingrediental fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната форномическа логообхватност към понятието за логорангфорномика* (logorangfornomy) (съкратено от
логичностна обхватностна форномика – logicalitic rangeness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна форномическа логообхватност* (organic
ingrediental fornomic logorangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа обхватност* (organic ingrediental fornomic
rangeness) и органическата ингредиентна форномическа логичност*
(organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия рангпредмет според първичната
ингредиентна форномическа логообхватност

Логофорномически
рангпредмет

Логофорномически
партипредмет

Логофорномически
групопредмет

Логофорномически
компрепредмет

Форномически
предмет

Форномически
рангпредмет

Форномически
партипредмет

Форномически
групопредмет

Форномически
компрепредмет

Техномически
предмет

Техномически
рангпредмет

Техномически
партипредмет

Техномически
групопредмет

Техномически
компрепредмет

Субномически
предмет

Субномически
рангпредмет

Субномически
партипредмет

Субномически
групопредмет

Субномически
компрепредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
рангпредмет

Суперномически
партипредмет

Суперномически
групопредмет

Суперномически
компрепредмет

Реномически
предмет

Реномически
рангпредмет

Реномически
партипредмет

Реномически
групопредмет

Реномически
компрепредмет

Социономически
предмет

Социономически
рангпредмет

Социономически
партипредмет

Социономически
групопредмет

Социономически
компрепредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
рангпредмет

Екзосубномически
партипредмет

Екзосубномически
групопредмет

Екзосубномически
компрепредмет

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логообхватност
(логофорномически
рангпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
обхватност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорангфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логообхватност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логообхватност
(логорангфорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа обхватност
Логорангфорномика

Логопартифорномика

Логогрупофорномика

Логокомпрефорномика

Форномика

Рангфорномика

Партифорномика

Групофорномика

Компрефорномика

Техномика

Рангтехномика

Партитехномика

Групотехномика

Компретехномика

Субномика

Рангсубномика

Партисубномика

Групосубномика

Компресубномика

Суперномика

Рангсуперномика

Партисуперномика

Групосуперномика

Компресуперномика

Реномика

Рангреномика

Партиреномика

Групореномика

Компререномика

Социономика

Рангсоциономика

Партисоциономика

Групосоциономика

Компресоциономика

Екзосубномика

Рангекзосубномика

Партиекзосубномика

Групоекзосубномика

Компреекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГООБЩНОСТНОСТ*
(ingrediental fornomic logocombinationarity) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна обобщеност и съкратено от същото като ингредиентна форномическа логичностна общностност и съкратено от ингреди66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна форномическа общностност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа общностност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват, и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логообщностност към понятието за логофорномически комбипредмет* (logofornomic
combithing) (съкратено от логичностен комбинаторностен форномически
предмет – logicalitic combinationaritic fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логообщностност* (primary ingrediental fornomic
logocombinationarity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа общностност* (primary ingrediental fornomic combinationarity) и
първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental
fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логообщностност към понятието за логокомбифорномика* (logocombifornomy) (съкратено от логичностна общностностна форномика – logicalitic combinationaritic fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логообщностност* (organic ingrediental fornomic
logocombinationarity), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа общностност* (organic ingrediental fornomic combinationarity)
и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic
ingrediental fornomic logicality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия комбипредмет според
първичната ингредиентна форномическа логообщностност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логообобщеност
(логофорномически
комбипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа общностност
Логофорномически
комбипредмет

Логофорномически
джоинтпредмет

Логофорномически
тотипредмет

Форномически
предмет

Форномически
комбипредмет

Форномически
джоинтпредмет

Форномически
тотипредмет

Техномически
предмет

Техномически
комбипредмет

Техномически
джоинтпредмет

Техномически
тотипредмет

Субномически
предмет

Субномически
комбипредмет

Субномически
джоинтпредмет

Субномически
тотипредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
комбипредмет

Суперномически
джоинтпредмет

Суперномически
тотипредмет

Реномически
предмет

Реномически
комбипредмет

Реномически
джоинтпредмет

Реномически
тотипредмет

Социономически
предмет

Социономически
комбипредмет

Социономически
джоинтпредмет

Социономически
тотипредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
комбипредмет

Екзосубномически
джоинтпредмет

Екзосубномически
тотипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логокомбифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логообщностност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логообобщеност
(логорангфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
общностност
Логокомбифорномика

Логоджоинтфорномика

Логототифорномика

Форномика

Комбифорномика

Джоинтфорномика

Тотифорномика

Техномика

Комбитехномика

Джоинттехномика

Тотитехномика

Субномика

Комбисубномика

Джоинтсубномика

Тотисубномика

Суперномика

Комбисуперномика

Джоинтсуперномика

Тотисуперномика

Реномика

Комбиреномика

Джоинтреномика

Тотиреномика

Социономика

Комбисоциономика

Джоинтсоциономика

Тотисоциономика

Екзосубномика

Комбиекзосубномика

Джоинтекзосубномика

Тотиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic logoposition) (същото като ингредиентна форномическа логичностна позиция и съкратено от ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като
субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и
за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна форномическа логичност и по
този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мяс69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина), и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логопозиция
към понятието за логофорномически позипредмет* (logofornomic posithing)
(съкратено от логичностен позиционен форномически предмет – logicalitic
positional fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логопозиция* (primary ingrediental fornomic logoposition), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental
fornomic position) и първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логопозиция към понятието за логопозифорномика* (logoposifornomy) (съкратено от логичностна позиционна
форномика – logicalitic positional fornomy) поражда нейните разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
форномическа логопозиция* (organic ingrediental fornomic logoposition), която
е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия позипредмет според първичната
ингредиентна форномическа логопозииция

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логоподзиция
(логофорномически
позипредмет)

Първична ингредиентна форномическа
позиция
Логофорномически
позипредмет

Логофорномически
интрапредмет

Логофорномически
фейспредмет

Логофорномически
екстрапредмет

Форномически
предмет

Форномически
позипредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
екстрапредмет

Техномически
предмет

Техномически
позипредмет

Техномически
интрапредмет

Техномически
фейспредмет

Техномически
екстрапредмет

Субномически
предмет

Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
позипредмет

Суперномически
интрапредмет

Суперномически
фейспредмет

Суперномически
екстрапредмет

Реномически
предмет

Реномически
позипредмет

Реномически
интрапредмет

Реномически
фейспредмет

Реномически
екстрапредмет

Социономически
предмет

Социономически
позипредмет

Социономически
интрапредмет

Социономически
фейспредмет

Социономически
екстрапредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
позипредмет

Екзосубномически
интрапредмет

Екзосубномически
фейспредмет

Екзосубномически
екстрапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логопозифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логопозииция

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логопозиция
(позирангфорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа позиция
Логопозифорномика

Логоинтрафорномика

Логофейсфорномика

Логоекстрафорномика

Форномика

Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Техномика

Позитехномика

Интратехномика

Фейстехномика

Екстратехномика

Субномика

Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Суперномика

Позисуперномика

Интрасуперномика

Фейссуперномика

Екстрасуперномика

Реномика

Позиреномика

Интрареномика

Фейсреномика

Екстрареномика

Социономика

Позисоциономика

Интрасоциономика

Фейссоциономика

Екстрасоциономика

Екзосубномика

Позиекзосубномика

Интраекзосубномика

Фейсекзосубномика

Екстраекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОРАВНИЩНОСТ*
(ingrediental fornomic logolevelrangeness) (същото като ингредиентна форномическа логичностна обхватност и съкратено от ингредиентна форномическа равнищност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа равнищност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно
(1) форномическите предмети в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на форномическата организация на общественото производство те са
предметно отражение и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логоравнищност към понятието за логофорномически левелпредмет* (logofornomic
levelthing) (съкратено от логичностен равнищностен форномически предмет – logicalitic levelness fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа логоравнищност* (primary ingrediental fornomic logolevelness),
която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа равнищност* (primary ingrediental fornomic levelness) и първичната ингредиентна
форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа логоравнищност към понятието за логолевелфорномика* (logolevelfornomy) (съкратено от логичностна равнищностна форномика – logicalitic levelness fornomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логоравнищност* (organic
ingrediental fornomic logolevelness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа равнищност* (organic ingrediental fornomic
levelness) и органическата ингредиентна форномическа логичност*
(organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия левелпредмет според първичната
ингредиентна форномическа логоравнищност

Логофорномически
левелпредмет

Логофорномически
микропредмет

Логофорномически
мезопредмет

Логофорномически
макропредмет

Форномически
предмет

Форномически
левелпредмет

Форномически
микропредмет

Форномически
мезопредмет

Форномически
макропредмет

Техномически
предмет

Техномически
левелпредмет

Техномически
микропредмет

Техномически
мезопредмет

Техномически
макропредмет

Субномически
предмет

Субномически
левелпредмет

Субномически
микропредмет

Субномически
мезопредмет

Субномически
макропредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
левелпредмет

Суперномически
микропредмет

Суперномически
мезопредмет

Суперномически
макропредмет

Реномически
предмет

Реномически
левелпредмет

Реномически
микропредмет

Реномически
мезопредмет

Реномически
макропредмет

Социономически
предмет

Социономически
левелпредмет

Социономически
микропредмет

Социономически
мезопредмет

Социономически
макропредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
левелпредмет

Екзосубномически
микропредмет

Екзосубномически
мезопредмет

Екзосубномически
макропредмет

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логоравнищност
(логофорномически
левелпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
равнищност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логолевелфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа логоравнищност

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логоравнищност
(логолевелфорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа равнищност
Логолевелфорномика

Логомикрофорномика

Логомезофорномика

Логомакрофорномика

Форномика

Левелфорномика

Микрофорномика

Мезофорномика

Макрофорномика

Техномика

Левелтехномика

Микротехномика

Мезотехномика

Макротехномика

Субномика

Левелсубномика

Микросубномика

Мезосубномика

Макросубномика

Суперномика

Левелсуперномика

Микросуперномика

Мезосуперномика

Макросуперномика

Реномика

Левелреномика

Микрореномика

Мезореномика

Макрореномика

Социономика

Левелсоциономика

Микросоциономика

Мезосоциономика

Макросоциономика

Екзосубномика

Левелекзосубномика

Микроекзосубномика

Мезоекзосубномика

Макроекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОСУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental fornomic logosubstantiality) (същото като ингредиентна форномическа логичностна субстанциалност и съкратено от ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна форномическа логичност) (нав75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като
субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава
съвместно (1) форномическите предмети според субстанциалната обобщеност
на елементите, които ги образуват, и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа логосубстанциалност към понятието за логофорномически субстопредмет*
(logofornomic substothing) (съкратено от логичностен субстанциалностен
форномически предмет – logicalitic substantialitical fornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа логосубстанциалност* (primary
ingrediental fornomic logosubstantiality), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа субстанциалност* (primary ingrediental
fornomic substantiality) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа логосубстанциалност към понятието за логосубстофорномика* (logosubstofornomy) (съкратено от логичностна субстанциалностна форномика – logicalitic substantialitical fornomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа логосубстанциалност*
(organic ingrediental fornomic logosubstantiality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа субстанциалност* (organic
ingrediental fornomic substantiality) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия субстопредмет според
първичната ингредиентна форномическа логосубстанциалност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
логосубстанциалност
(логофорномически
субстопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

Логофорномически
субстопредмет

Логофорномически
агрепредмет

Логофорномически
плупредмет

Форномически
предмет

Форномически
субстопредмет

Форномически
агрепредмет

Форномически
плупредмет

Техномически
предмет

Техномически
субстопредмет

Техномически
агрепредмет

Техномически
плупредмет

Субномически
предмет

Субномически
субстопредмет

Субномически
агрепредмет

Субномически
плупредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
субстопредмет

Суперномически
агрепредмет

Суперномически
плупредмет

Реномически
предмет

Реномически
субстопредмет

Реномически
агрепредмет

Реномически
плупредмет

Социономически
предмет

Социономически
субстопредмет

Социономически
агрепредмет

Социономически
плупредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
субстопредмет

Екзосубномически
агрепредмет

Екзосубномически
плупредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосубстофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа логосубстанциалност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логосубстанциалност
(логосубстофорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
субстанциалност

Логосубстофорномика

Логоагрефорномика

Логоплуфорномика

Форномика

Субстофорномика

Агрефорномика

Плуфорномика

Техномика

Субстотехномика

Агретехномика

Плутехномика

Субномика

Субстосубномика

Агресубномика

Плусубномика

Суперномика

Субстосуперномика

Агресуперномика

Плусуперномика

Реномика

Субстореномика

Агререномика

Плуреномика

Социономика

Субстосоциономика

Агресоциономика

Плусоциономика

Екзосубномика

Субстоекзосубномика

Агреекзосубномика

Плуекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic locapriority) (същото като ингредиентна форномическа
локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно форномическо
разположение и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно форномическо разположение и
ингредиентна форномическа приоритетност и по този начин разграничава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните разновидности и (2) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от
форномическия субект. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната форномическа позиприоритетност и ингредиентната форномическа
дипприоритетност. Частен случай на ингредиентната форномическа локаприоритетност е ингредиентната икономическа локаприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа локаприоритетност към понятието за форномически локаприопредмет* (fornomic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен форномически предмет – local prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа локаприоритетност* (primary ingrediental fornomic locapriority), която е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна
форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority)].
Форномическият локаприопредмет е общо понятие за форномическия позиприопредмет и форномическия дипприопредмет. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа локаприоритетност към понятието за локаприофорномика* (locapriofornomy) (съкратено от локална приоритетностна форномика – local prioritical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа локаприоритетност* (organic ingrediental
fornomic locapriority), която е комбинация от органическото ингредиентно
форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic
ingrediental fornomic priority)]. Локаприофорномиката е общо понятие за позиприофорномиката и дипприофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна форномическа локаприоритетност

Първично ингредиентно форномическо
разположение

Първична
ингредиентна
форномическа
локаприоритетност
(форномически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
локапредмет

Форномически
локаприопредмет

Форномически
локатипопредмет

Форномически
локакопредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
интерприопредмет

Форномически
интертипопредмет

Форномически
интеркопредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
медиприопредмет

Форномически
медитипопредмет

Форномически
медикопредмет

Форномически
екстерпредмет

Форномически
екстерприопредмет

Форномически
екстертипопредмет

Форномически
екстеркопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
форномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
форномическа
локаприоритетност
(локаприофорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Локафорномика

Локаприофорномика

Локатипофорномика

Локакофорномика

Интерфорномика

Интерприофорномика

Интертипофорномика

Интеркофорномика

Медифорномика

Медиприофорномика

Медитипофорномика

Медикофорномика

Екстерфорномика

Екстерприофорномика

Екстертипофорномика

Екстеркофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic locaresolventness) (същото като ингредиентна форномическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно форномическо разположение и ингредиентна разрешаваща форномическа способност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно форномическо
разположение и ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на форномиката и на нейните разновидности и (2) степените на
подробност в структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната форномическа позиразрешителност и ингредиентната форномическа дипразре81

81

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------шителност. Частен случай на ингредиентната форномическа локаразрешителност е ингредиентната икономическа локаразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа локаразрешителност към понятието за форномически локарезопредмет* (fornomic
locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ форномически предмет –
local resolving fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
локаразрешителност* (primary ingrediental fornomic locaresolventness), която
е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение*
(primary ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic
power)]. Форномическият локарезопредмет е общо понятие за форномическия
позирезопредмет и форномическия дипрезопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа локаразрешителност
към понятието за локарезофорномика* (locaresofornomy) (съкратено от локална разрешаваща форномика – local resolving fornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна форномическа локаразрешителност* (organic ingrediental
fornomic locaresolventness), която е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и
органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност*
(organic ingrediental resolving fornomic power)]. Локарезофорномиката е общо
понятие за позирезофорномиката и дипрезофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна форномическа локаразрешителност

Първично ингредиентно форномическо
разположение

Първична
ингредиентна
форномическа
локаразрешителност
(форномически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
локапредмет

Форномически
локарезопредмет

Форномически
локатенпредмет

Форномически
локаексопредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
интеррезопредмет

Форномически
интертенпредмет

Форномически
интерексопредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
медирезопредмет

Форномически
медитенпредмет

Форномически
медиексопредмет

Форномически
екстерпредмет

Форномически
екстеррезопредмет

Форномически
екстертенпредмет

Форномически
екстерексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа локаразрешителност

Органическо
ингредиентно
форномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
форномическа
локаразрешителност
(локарезофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Локафорномика

Локарезофорномика

Локатенфорномика

Локаексофорномика

Интерфорномика

Интеррезофорномика

Интертенфорномика

Интерексофорномика

Медифорномика

Медирезофорномика

Медитенфорномика

Медиексофорномика

Екстерфорномика

Екстеррезофорномика

Екстертенфорномика

Екстерексофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic locasensitivity) (същото като ингредиентна форномическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно форномическо разположение и ингредиентна структурна форномическа чувствителност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно форномическо
разположение и ингредиентна структурна форномическа чувствителност и
по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на форномиката и на нейните разновидности и (2) степените на
структурната чувствителност на форномическите предмети към външните
въздействия. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната форномическа позичувствителност и ингредиентната форномическа дипчувст84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вителност. Частен случай на ингредиентната форномическа локачувствителност е ингредиентната икономическа локачувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа локачувствителност към понятието за форномически локасенсипредмет* (fornomic
locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен форномически предмет – local sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
локачувствителност*
(primary
ingrediental
fornomic
locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary ingrediental fornomic location) и първичната
ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural fornomic sensitivity)]. Форномическият локасенсипредмет
е общо понятие за форномическия позисенсипредмет и форномическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа локачувствителност към понятието за локасенсифорномика*
(locasensifornomy) (съкратено от локална сенситивностна форномика – local
sensitivitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа локачувствителност* (organic ingrediental fornomic locasensitivity), която е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic
ingrediental fornomic location) и органическата ингредиентна структурна
форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic
sensitivity)]. Локасенсифорномиката е общо понятие за позисенсифорномиката
и дипсенсифорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа локачувствителност

Първично ингредиентно форномическо
разположение

Първична
ингредиентна
форномическа
локачувствителност
(форномически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
локапредмет

Форномически
локасенсипредмет

Форномически
локафундпредмет

Форномически
локаконструпредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
интерсенсипредмет

Форномически
интерфундпредмет

Форномически
интерконструпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
медисенсипредмет

Форномически
медифундпредмет

Форномически
медиконструпредмет

Форномически
екстерпредмет

Форномически
екстерсенсипредмет

Форномически
екстерфундпредмет

Форномически
екстерконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа локачувствителност

Органическо
ингредиентно
форномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
форномическа
локачувствителност
(локасенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Локафорномика

Локасенсифорномика

Локафундфорномика

Локаконструфорномика

Интерфорномика

Интерсенсифорномика

Интерфундфорномика

Интерконструфорномика

Медифорномика

Медисенсифорномика

Медифундфорномика

Медиконструфорномика

Екстерфорномика

Екстерсенсифорномика

Екстерфундфорномика

Екстерконструфорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
fornomic generalizedness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – ингредиентен форномически критерий от голяма степен на
общност, при която форномическите предмети (в т.ч. и форномическите
обекти, форномическите системи, форномическите ингредиенти и т.н.) се
класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие във форномическото пространство*
(fornomic space). На ингредиентната форномическа обобщеност отговаря понятието за обобщен форномически предмет* (generalized fornomic thing) [същото като форномически обопредмет* (fornomic gething)]. Ингредиентната форномическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни и комбинирани ингредиентни форномически критерии, представени по-долу.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходни ингредиентни форномически критерии
Към изходните ингредиентни форномически критерии на ингредиентната
форномическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни
форномически критерии) се числят (1) ингредиентната форномическа субстанциалност* (ingrediental fornomic substantiality), (2) ингредиентната субстанциална форномическа обхватност* (ingrediental substantial fornomic
rangeness), (3) ингредиентната форномическа общностност* (ingrediental
fornomic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна форномическа обхватност* (ingrediental communitical fornomic rangeness), (5) ингредиентната
форномическа равнищност* (ingrediental fornomic levelness), (6) ингредиентната форномическа обхватност* (ingrediental fornomic rangeness).
I. Ингредиентната форномическа субстанциалност* (ingrediental
fornomic substantiality) е ингредиентен форномически критерий, по силата на
който субстанциално-дефинираният общностен форномически предмет (в т.ч.
и форномическия обект, форномическата система, форномическия ингредиент
и т.н.), наречен (1) субстанциалностен форномически предмет* (substantialitical fornomic thing) [същото като форномически субстопредмет*
(fornomic substothing)] се класифицира на: (2) агрегатен форномически предмет* (aggregate fornomic thing) [същото като форномически агрепредмет*
(fornomic aggrething)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни форномически предмети, все едно че е един единствен
и отделен форномически предмет (агрегатният форномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) форномически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани форномически предмети, като разнородните форномически
предмети са представени в множествения форномически предмет); (3) множествен форномически предмет* (plural fornomic thing) [същото като форномически плупредмет* (fornomic pluthing)] – когато той се разглежда като
като форномическо множество* (fornomic set) от съставящите го понискообхватни частични и единични форномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната форномическа субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна форномическа субстанциалност* (primary ingrediental fornomic substantiality).
На субстанциалностния, агрегатния и множествения форномически предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна форно88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика* (substantialitical fornomy) [същото като субстофорномика*
(substofornomy)], (2) агрегатна форномика* (aggregate fornomiy) [същото като
агрефорномика* (aggrefornomy)] и (3) множествена форномика* (plural
fornomy) [същото като плуфорномика* (plufornomy)]. Тази класификация е
резултат от органическото прилагане на ингредиентната форномическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна форномическа субстанциалност* (organic ingrediental fornomic substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
форномическа обхватност разновидности на агрегатния форномически предмет са агрегатният всеобщ форномически предмет* (aggregate general
fornomic thing) [същото като форномически агредженипредмет* (fornomic
aggregenithing)], агрегатният разнороден форномически предмет*
(aggregate heterogeneous fornomic thing) [същото като форномически агрехетеропредмет* (fornomic aggreheterothing)] и агрегатният еднороден форномически предмет* (aggregate homogeneous fornomic thing) [същото като форномически агрехомопредмет* (fornomic aggrehomothing)]. Съответно според
същия критерий разновидности на множествения форномическа предмет са
множественият всеобщ форномически предмет* (plural general fornomic
thing) [същото като форномически плудженипредмет* (fornomic
plugenithing)], множественият разнороден форномически предмет* (plural
heterogeneous fornomic thing) [същото като форномически плухетеропредмет* (fornomic pluheterothing)] и множественият еднороден форномически предмет* (plural homogeneous fornomic thing) [същото като форномически плухомопредмет* (fornomic pluhomothing)]. Агрегатният и множественият еднороден форномически предмет са идентични с понятието за еднороден форномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална форномическа обхватност разновидности на агрегатната форномика са агрегатната всеобща
форномика* (aggregate general fornomy) [същото като агредженифорномика*
(aggregenifornomy)], агрегатната разнородна форномика* (aggregate
heterogeneous
fornomy)
[същото
като
агрехетерофорномика*
(aggreheterofornomy)] и агрегатната еднородна форномика* (aggregate
homogeneous
fornomy)
[същото
като
агрехомофорномика*
(aggrehomofornomy)]. Съответно според същия критерий разновидности на
множествения форномика са множествената всеобща форномика* (plural
general fornomy)[същото като плудженифорномика* (plugenifornomy)], мно89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жествената разнородена форномика* (plural heterogeneous fornomy) [същото като плухетерофорномика* (pluheterofornomy)] и множествената еднородна форномика* (plural homogeneous fornomy) [същото като плухомофорномика* (pluhomofornomy). Агрегатната и множествената еднородна форномика са идентични с понятието за еднородна форномика.
II. Ингредиентната субстанциална форномическа обхватност*
(ingrediental substantial fornomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната форномическа класифицируемост) е ингредиентен форномически критерий, по силата на който форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи, форномическитеингредиенти и
т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те
съответстват. Този критерий предполага, че форномическите предмети от поширокия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите форномическите предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната форномическа равнищност, където форномическите
предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите
им по качество форномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Ингредиентната субстанциална форномическа обхватност се означава още като ингредиентна форномическа консистентност* (ingrediental fornomic
consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална форномическа обхватност е (1) консистентностният форномически предмет*
(consistentness fornomic thing) [същото като форномически консипредмет*
(fornomic consithing)]. Според нея разновидности на форномическия консипредмет са: (2) еднороден форномически предмет* (homogeneous fornomic
thing) [същото като форномически хомопредмет* (fornomic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) форномически предмети
(например от форномически продукти или производствени форномически
фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) разнороден форномически предмет* (heterogeneous fornomic thing) [същото като форномически
хетеропредмет* (fornomic heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) форномически предмети в даден общностен обхват;
(4) всеобщ форномически предмет* (general fornomic thing) [същото като
форномически дженипредмет* (fornomic genithing)] – когато той се състои
от всички неедносубстанциални (нееднородни) форномически предмети в даден общностен обхват. В случай че всички форномически предмети в дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа област са едносубстанциални (еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) форномически предмети], тогава е налице частен случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият форномически
предмет се покриват (са идентични). Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална форномическа
обхватност* (primary ingrediental substantial fornomic rangeness). Вж. ингредиентна форномическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия форномически предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна
форномика* (consistentness fornomy) [същото като консифорномика*
(consifornomy)], (2) еднородна форномика* (homogeneous fornomiy) [същото
като хомофорномика* (homofornomy)], (3) разнородна форномика*
(heterogeneous fornomiy) [същото като хетерофорномика* (heterofornomy)] и
(4) всеобща форномика* (general fornomy) [същото като дженифорномика*
(genifornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на
ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial fornomic rangeness). Вж. ингредиентна форномическа
обхватност.
III. Ингредиентната форномическа общностност* (ingrediental fornomic
combinationarity) е ингредиентен форномически критерий, по силата на който
институционално-дефинираният общностен форномически предмет (в т.ч. и
форномическия обект, форномическата система, форномическия ингредиент и
т.н.), наречен (1) комбинаторностен форномически предмет* (combinationaritic fornomic thing) [същото като форномически комбипредмет* (fornomic
combithing)], се класифицира на: (2) съвкупен форномически предмет* (joint
fornomic thing) [същото като форномически джоинтпредмет* (fornomic
jointthing)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани
форномически предмети, все едно че е един единствен и отделен форномически предмет (където отделните форномически предмети на съвкупния форномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) форномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционалнодефинирани форномически предмети, като последните са представени в съвкупностния форномически предмет); (3) съвкупностен форномически пред91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (totalitic fornomic thing) [същото като форномически тотипредмет*
(fornomic totithing)] – когато той се разглежда като като съвкупност от съставящите я по-нискообхватни групови и отделни форномически предмети. Тази
класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната форномическа общностност, т.е. на първичната ингредиентна форномическа
общностност* (primary ingrediental fornomic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния форномически предмет
съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна форномика*
(combinationaritic fornomy) [същото като комбифорномика* (combifornomy)],
(2) съвкупна форномика* (joint fornomy) [същото като джоинтфорномика*
(jointfornomy)] и (3) съвкупностна форномика* (totalitic fornomy) [същото като тотифорномика* (totifornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната форномическа общностност, т.е. на
органическата ингредиентна форномическа общностност* (organic ingrediental fornomic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна
форномическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния форномически предмет са: (1) съвкупният обществен форномически предмет*
(joint social fornomic thing) [същото като форномически джоинтсоципредмет* (fornomic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен форномически
предмет* (joint sectoral fornomic thing) [същото като форномически джоинтсектипредмет* (fornomic jointsectithing)] и (3) съвкупният отделен форномически предмет* (joint single fornomic thing) [същото като форномически
джоинтсингълпредмет* (fornomic jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален форномически предмет* (joint individual fornomic thing) [същото
като форномически джоинтиндипредмет* (fornomic jointindithing)], (б) съвкупен фирмен форномически предмет* (joint firm fornomic thing) [същото
като форномически джоинтфирмпредмет* (fornomic jointfirmthing)] и (в)
съвкупен отраслови форномически предмет* (joint bransh fornomic thing)
[същото
като
форномически
джоинтбраншпредмет*
(fornomic
jointbranshthing)]}.
Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния форномически предмет са (1) съвкупностният обществен форномически предмет* (totalitic social fornomic thing) [същото като форномически тотисоципредмет* (fornomic totisocithing)], (2) съвкупностният
секторен форномически предмет* (totalitic sectoral fornomic thing) [същото
като форномически тотисектипредмет* (fornomic totisectithing)] и (3)
съвкупностният отделен форномически предмет* (totalitic single fornomic
92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностният отделен форномически предмет* (totalitic single fornomic thing)
[същото
като
форномически
тотитсингълпредмет*
(fornomic
totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален форномически предмет* (totalitic individual fornomic thing) [същото като форномически тотииндипредмет* (fornomic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен форномически предмет* (totalitic firm fornomic thing) [същото като форномически тотифирмпредмет* (fornomic totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови
форномически предмет* (totalitic bransh fornomic thing) [същото като форномически тотибраншпредмет* (fornomic totibranshthing)}. Съвкупният и съвкупностният отделен форномически предмет са идентични с понятието за отделен форномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна форномическа обхватност разновидности на съвкупната форномика са (1) съвкупната обществена форномика* (joint social fornomy) [същото като джоинтсоцифорномика* (jointsocifornomy)], (2) съвкупната секторна форномика* (joint sectoral
fornomy) [същото като джоинтсектифорномика* (jointsectifornomy)] и (3)
съвкупната отделна форномика* (joint single fornomy) [същото като джоинтсингълфорномика* (jointsinglefornomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална форномика* (joint individual fornomy) [същото като джоинтиндифорномика* (jointindifornomy)], (б) съвкупна фирмена форномика* (joint firm
fornomic thing) [същото като джоинтфирмфорномика* (jointfirmfornomy)] и
(в) съвкупна отраслова форномика* (joint bransh fornomy) [същото като
джоинтбраншфорномика* (jointbranshfornomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната форномика са (1) съвкупностната обществена форномика*
(totalitic
social
fornomy)
[същото
като
тотисоцифорномика*
(totisocifornomy)], (2) съвкупностната секторна форномика* (totalitic sectoral fornomy) [същото като тотисектифорномика* (totisectifornomy)] и (3)
съвкупностната отделна форномика* (totalitic single fornomy) [същото като
тотисингълфорномика* (totisinglefornomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална форномика* (totalitic individual fornomy) [същото като тотииндифорномика* (totiindifornomy)], (б) съвкупностна фирмена форномика*
(totalitic firm fornomy) [същото като тотифирмфорномика* (totifirmfornomy)]
и (в) съвкупностна отраслова форномика* (totalitic bransh fornomy) [същото
като тотибраншфорномика* (totibranshfornomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна форномика са идентични с понятието за отделна форномика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Ингредиентната общностна форномическа обхватност* (ingrediental
communitical fornomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната
форномическа класифицируемост) е ингредиентен форномически критерий,
по силата на който форномическите предмети (в т.ч. и форномическите
обекти, форномическите системи, форномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв институционален обхват на форномическата организация на общественото производство те съответстват. Този
критерий предполага, че форномическите предмети от по-широкия общностен
обхват на обобщеност са множество от съответствуващите им форномически
предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната
форномическа равнищност, където форномическите предмети от по-горно
равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество форномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна форномическа обхватност е (1) общностностният форномически предмет*
(communiticalitic fornomic thing) [същото като форномически комунипредмет* (fornomic communithing)]. Според ингредиентната общностна форномическа обхватност се разгрничават: (2) отделен форномически предмет
(single fornomic thing) [същото като форномически сингълпредмет* (fornomic
siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен форномически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален форномически предмет (individual
fornomic thing) [същото като форномически индипредмет* (fornomic
indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен форномически предмет), (б) фирмен форномически предмет (firm fornomic
thing) [същото като форномически фирмпредмет* (fornomic firmthing)] (негова разновидност е фирменият възпроизводствен форномически предмет),
(в) институционално-дефиниран отраслови форномически предмет (bransh
fornomic thing) [същото като форномически браншпредмет* (fornomic
branshthing)] (негова разновидност е отрасловият възпроизводствен форномически предмет) и други}; (3) секторен форномически предмет (sectoral
fornomic thing) [същото като форномически сектипредмет* (fornomic
sectithing)] (негова разновидност е секторният възпроизводствен форномически предмет), към която се числят комплексният форномически предмет
(комплекс от фирмени икономически предмети) и други от този род; (4) обществен форномически предмет (social fornomic thing) [същото като форномически соципредмет* (fornomic socithing)] (негова разновидност е общественият възпроизводствен форномически предмет) – на обществото като ця94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ло, и т.н. (вж. общностно-стратифицирана форномика и ингредиентна форномическа обхватност). В това си качество отделният форномически предмет,
секторният форномически предмет и общественият форномически предмет са
общностни форномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна форномическа обхватност* (primary ingrediental communitical fornomic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения форномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна форномика* (communiticalitic fornomy) [същото като комунифорномика*
(communifornomy)], (2) отделна форномика* (single fornomy) [същото като
сингълфорномика* (singlefornomy)] {в т.ч. (а) индивидуална форномика*
(individual fornomy) [същото като индифорномика* (indifornomy)], (б) фирмена форномика* (firm fornomy) [същото като фирмфорномика* (firmfornomy)],
(в) отраслова форномика* (bransh fornomy) [същото като браншфорномика*
(branshfornomy)] и други}, (3) секторна форномика* (sectoral fornomy) [същото като сектифорномика* (sectifornomy)] и (4) обществена форномика*
(social fornomy) [същото като социфорномика* (socifornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна общностна форномическа обхватност* (organic ingrediental communitical fornomic
rangeness).
Когато при първичната интерпретация на към отделния форномически
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна форномическа
стратификационност, се конституират феноменeн отделен форномически
предмет* (phenomenal single fornomic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален
форномически предмет* (phenomenal individual fornomic thing), феноменeн
фирмен форномически предмет* (phenomenal firm fornomic thing) и
феноменeн отраслови форномически предмет* (phenomenal bransh fornomic
thing)} и същностен отделен форномически предмет* (essential single
fornomic thing) {в т.ч. същностен индивидуален форномически предмет*
(essential individual fornomic thing), същностен фирмен форномически предмет* (essential firm fornomic thing) и същностен отраслови форномически
предмет* (essential bransh fornomic thing)}. Ако същият критерий се приложи
към секторния форномически предмет, се конституират феноменен секторен
форномически предмет* (phenomenal sectoral fornomic thing) и същностен
секторен форномически предмет* (essential sectoral fornomic thing), и ако се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приложи към обществения форномически предмет – феноменен обществена
форномически предмет* (phenomenal social fornomic thing) и същностен обществена форномически предмет* (essential social fornomic thing).
Когато към отделния форномически предмет се приложи критерият на ингредиентната форномическа изразимост, се конституират ценностен отделен форномически предмет* (worthy single fornomic thing), специфичен отделен форномически предмет* (specific single fornomic thing), трудовоизразен отделен форномически предмет* (labourly-expressed single fornomic
thing), парично-изразен отделен форномически предмет* (monetarlyexpressed single fornomic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към
секторния форномически предмет, се конституират ценностен секторен
форномически предмет* (worthy sectoral fornomic thing), специфичен секторен форномически предмет* (specific sectoral fornomic thing), трудовоизразен секторен форномически предмет* (labourly-expressed sectoral
fornomic thing), парично-изразен секторен форномически предмет*
(monetarly-expressed sectoral fornomic thing) и т.н. Ако същият критерий се
приложи към обществения форномически предмет, се конституират ценностен обществен форномически предмет* (worthy social fornomic thing), специфичен обществен форномически предмет (specific social fornomic thing),
трудово-изразен обществен форномически предмет* (labourly-expressed
social fornomic thing), парично-изарезен обществен форномически предмет*
(monetarly-expressed social fornomic thing) и т.н.
V. Ингредиентната форномическа равнищност* (ingrediental fornomic
levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната форномическа класифицируемост) е ингредиентен форномически критерий за класифициране на
форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи, форномическите ингредиенти и т.н.) в зависимост от това на кое
равнище на обобщеност на форномическата организация на общественото
производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че форномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на форномическите предмети от
по-ниско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната форномическа обхватност, където форномическите предмети от по-широкия общностен
обхват на обобщеност са множество от съответствуващите форномически
предмети от по-тесния обхват на обобщеност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общото субстанциално понятие за ингредиентната форномическа равнищност е (1) равнищностният форномически предмет* (levelness fornomic
thing) [същото като форномически левелпредмет* (fornomic levelthing)]. Според ингредиентната форномическа равнищност се разгрничават: (2) микрофорномически предмет (microfornomic thing) [същото като форномически
микропредмет* (fornomic microthing)]; (3) мезофорномически предмет
(mesofornomic thing) [същото като форномически мезопредмет* (fornomic
mesothing)]; (4) макрофорномически предмет (macrofornomic thing) [същото
като форномически макропредмет* (fornomic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието за (5) мегафорномически предмет
(megafornomic thing) [същото като форномически мегапредмет* (fornomic
megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната форномическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна
форномическа равнищност* (primary ingrediental fornomic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия форномически предмет съответстват органическите понятия за (1) равнищностна форномика* (levelness fornomy) [същото като левелфорномика* (levelfornomy)], (2) микрофорномика* (microfornomy), (3) мезофорномика* (mesofornomy), (4) макрофорномика* (macrofornomy) и (4) мегафорномика* (megafornomy) (последната се отнася за регионалната форномика и световната форномика). Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната форномическа равнищност, т.е. на органическата ингредиентна форномическа равнищност* (organic ingrediental
fornomic levelness).
Когато при първичната интерпретация към микрофорномическия предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна форномическа
стратификационност, се конституират феноменен микрофорномически
предмет* (phenomenal microfornomic thing) и същностен микрофорномически предмет* (essential microfornomic thing). Ако същият критерий се приложи
към мезофорномическия предмет, се конституират феноменен мезофорномически предмет* (phenomenal mesofornomic thing) и същностен мезофорномически предмет* (essential mesofornomic thing), и ако се приложи към макрофорномическия предмет – феноменен макрофорномически предмет*
(phenomenal macrofornomic thing) и същностен макрофорномически предмет* (essential macrofornomic thing).
Когато към микрофорномическия предмет се приложи критерият на ингредиентната форномическа изразимост, се конституират ценностен микро97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномически предмет* (worthy microfornomic thing), специфичен микрофорномически предмет* (specific microfornomic thing), трудово-изразен
микрофорномически предмет* (labourly-expressed microfornomic thing), парично-изразен
микрофорномически
предмет*
(monetarly-expressed
microfornomic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезофорномическия предмет, се конституират ценностен мезофорномически предмет* (worthy mesofornomic thing), специфичен мезофорномически предмет*
(specific mesofornomic thing), трудово-изразен мезофорномически предмет*
(labourly-expressed mesofornomic thing), парично-изразен мезофорномически
предмет* (monetarly-expressed mesofornomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микрофорномическия предмет, се конституират ценностен макрофорномически предмет* (worthy macrofornomic thing), специфичен макрофорномически предмет* (specific macrofornomic thing), трудовоизразен макрофорномически предмет* (labourly-expressed macrofornomic
thing), парично-изразен макрофорномически предмет* (monetarly-expressed
macrofornomic thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микрофорномиката се приложи
критерият на ингредиентната същностна форномическа стратификационност, се конституират феноменна микрофорномика* (phenomenal
microfornomy) и същностна микрофорномика* (essential microfornomy). Ако
същият критерий се приложи към мезофорномиката, се конституират феноменна мезофорномика* (phenomenal mesofornomy) и същностна мезофорномика* (essential mesofornomy), и ако се приложи към макрофорномиката –
феноменна макрофорномика* (phenomenal macrofornomy) и същностна макрофорномика* (essential macrofornomy).
Ако при органическа интерпретация към микрофорномиката се приложи
критерият на ингредиентната форномическа изразимост, се конституират
ценностна микрофорномика* (worthy microfornomy), специфична микрофорномика* (specific microfornomy), трудово-изразена микрофорномика*
(labourly-expressed microfornomy), парично-изразена микрофорномика*
(monetarly-expressed microfornomy) и т.н. Когато същият критерий се приложи
към мезофорномиката, се конституират ценностна мезофорномика* (worthy
mesofornomy), специфична мезофорномика* (specific mesofornomy), трудовоизразена мезофорномика* (labourly-expressed mesofornomy), паричноизразена мезофорномика* (monetarly-expressed mesofornomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микрофорномиката, се конституират ценностна макрофорномика* (worthy macrofornomy), специфична макрофорноми98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка* (specific macrofornomy), трудово-изразена макрофорномика* (labourlyexpressed macrofornomy), парично-изразена макрофорномика* (monetarlyexpressed macrofornomy) и т.н.
VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната форномическа обхватност* (ingrediental fornomic rangeness). Представлява един от
критериите на ингредиентната форномическа класифицируемост и е общо
понятие за ингредиентната общностна форномическа обхватност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, които са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен форномически критерий за класифициране на форномическите предмети в зависимост от това съвместно на
какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че форномическите предмети от по-широкия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите форномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика
от ингредиентната форномическа равнищност, където форномическите
предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите
им по качество форномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната форномическа обхватност е (1) обхватностният форномически предмет* (rangeness fornomic
thing) [същото като форномически рангпредмет* (fornomic rangething)]. Според ингредиентната форномическа обхватност се разгрничават: (2) частен
форномически предмет (particular fornomic thing) [същото като форномически партипредмет* (fornomic partithing)] – общо понятие за еднороден форномически предмет и отделен форномически предмет с еднаква и еднородна качествена определеност (например форномически продукти или производствени форномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3)
групов форномическ предмет (group fornomic thing) [същото като форномически групопредмет* (fornomic groupthing)] – общо понятие за разнородeн
форномически предмет и секторен форномически предмет с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; (4) всеобхватен форномически предмет (comprehensive fornomic hing) [същото като форномически компрепредмет* (fornomic comprething)] – общо понятие за всеобщ форномически и предмет и обществен форномическ и предмет, които са
множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) форномически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната форномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обхватност, т.е. на първичната ингредиентна форномическа обхватност*
(primary ingrediental fornomic rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния форномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна форномика* (rangeness fornomy) [същото като рангфорномика* (rangefornomy)], (2)
частна форномика* (particular fornomy) [същото като партифорномика*
(partifornomy)], (3) групова форномика* (group fornomy) [същото като групофорномика* (groupfornomy)] и (4) всеобхватна сфорномика* (comprehensive
fornomy) [същото като компрефорномика* (comprefornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната форномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна форномическа
обхватност* (organic ingrediental fornomic rangeness).
Комбинирани ингредиентни форномически критерии
Комбинираните ингредиентни форномически критерии на ингредиентната
форномическа обобщеност са различни комбинации от посочените по-горе
нейни изходни ингредиентни форномически критерии. Към тях се числят (1)
ингредиентната общностна форномическа съставност* (ingrediental
communitical fornomic compoundness), (2) ингредиентната консистентна
форномическа съставност* (ingrediental consistent fornomic compoundness),
(3)
ингредиентната
субстанциална
форномическа
съставност*
(ingrediental substantial fornomic compoundness) (4) ингредиентната обхватностна форномическа съставност* (ingrediental rangeness fornomic compoundness), (5) ингредиентната форномическа съставност* (ingrediental
fornomic compoundness), (6) ингредиентната форномическа форматност*
(ingrediental fornomic formatness), (7) ингредиентната субстанциална форномическа форматност* (ingrediental substantial fornomic formatness), (8) ингредиентната общностна форномическа форматност* (ingrediental
communitical fornomic formatness), (9) ингредиентната общностноравнищна форномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic
fornomic compoundness), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна
форномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic fornomic compoundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic fornomic compoundness), (12) ингредиентната общностно-субстанциалностна форномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic fornomic compoundness).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Ингредиентната
общностна
форномическа
съставност*
(ingrediental communitical fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна форномическа общностност, ингредиентна общностна форномическа
обхватност и ингредиентна общностна форномическа композитност*
(ingrediental communitical fornomic compositness) (форномическата общностност, общностната форномическа обхватност и общностната форномическа
композитност са разновидности на общностната форномическа съставност).
Понятията за форномически предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна форномическа
съставност, са показани във фиг. 1. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна форномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностна форномическа съставност* (primary ingrediental
communitical fornomic compoundness). Органическото прилагане на същия
критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна форномическа
съставност* (organic ingrediental communitical fornomic compoundness), е показано във фиг. 2.
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Първична ингредиентна
форномическа общностност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съвкупен
форномически
предмет

Съвкупен
отделен
форномически
предмет

Съвкупен
секторен
форномически
предмет

Съвкупен
обществен
форномически
предмет

Съвкупностен
форномически
предмет

Съвкупностен отделен форномически
предмет

Съвкупностен секторен форномически
предмет

Съвкупностен обществен форномически
предмет

Отделен
форномически
предмет

Секторен
форномически
предмет

Обществен форномически предмет

Първична
ингредиентна
общностна
форномическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна форномическа съставност
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Органическа ингредиентна
форномическа общностност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съвкупна
форномика

Съвкупна
отделна
форномика

Съвкупна
секторна
форномика

Съвкупна
обществена
форномика

Съвкупностна
форномика

Съвкупностна
отделна
форномика

Съвкупностна
секторна
форномика

Съвкупностна
обществена форномика

Отделна
форномика

Секторна
форномика

Обществена
форномика

Органическа
ингредиентна
общностна
форномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
общностност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна форномическа композитност*
(primary ingrediental communitical fornomic compositness), се конституират:
(1) съвкупен отделен форномически предмет* (joint single fornomic
thing) [същото като форномически джоисингълпредмет* (fornomic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален форномически предмет* (joint
individual fornomic thing) [същото като форномически джоинтиндипредмет*
(fornomic jointindithing), (б) съвкупен фирмен форномически предмет* (joint
firm fornomic thing) [същото като форномически джоинтфирмпредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(fornomic jointfirmthing) и (в) съвкупен отраслови форномически предмет*
(joint bransh fornomic thing) [същото като форномически джоинтбраншпредмет* (fornomic jointbranshthing)} и съвкупностен отделен форномически
предмет* (totalitic single fornomic thing) [същото като форномически тотисингълпредмет* (fornomic totisinglething)] (те са същото като отделен форномически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален форномически
предмет* (totalitic individual fornomic thing) [същото като форномически тотииндипредмет* (fornomic totiindithing), (б) съвкупностен фирмен форномически предмет* (totalitic firm fornomic thing) [същото като форномически
тотифирмпредмет* (fornomic totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови
форномически предмет* (totalitic bransh fornomic thing) [същото като форномически тотибраншпредмет* (fornomic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен форномически предмет* (joint sector fornomic
thing) [същото като форномически джоинтсектипредмет* (fornomic jointsectithing)] и съвкупностен секторен форномически предмет* (totalitic sector
fornomic thing) [същото като форномически тотисектипредмет* (fornomic
totisectithing)];
(3) съвкупен обществен форномически предмет* (joint social fornomic
thing) [същото като форномически джоинтсоципредмет* (fornomic jointsocithing)] и съвкупностен обществен форномически предмет* (totalitic social
fornomic thing) [същото като форномически тотисоципредмет* (fornomic
totisocithing)].
Тук всеки отделен форномически ингредиент на даден вид съвкупен форномически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните) му форномически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани форномически предмети от същия вид съвкупностен форномически предмет. Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни форномически ингредиенти* (joint single fornomic ingredients) и съвкупностни отделни форномически ингредиенти* (totalitic single fornomic ingredients), съвкупни секторни форномически ингредиенти* (joint sector fornomic ingredients) и съвкупностни секторни форномически ингредиенти* (totalitic sector fornomic ingredients), съвкупни обществени форномически ингредиенти* (joint social
fornomic ingredients) и съвкупностни обществени форномически ингредиенти* (totalitic social fornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа общностност и ингредиентната общностна форномическа обхватност,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. при органическата ингредиентна общностна форномическа композитност* (organic ingrediental communitical fornomic compositness), се конституират:
(1) съвкупна отделна форномика* (joint single fornomy) [същото като
джоинтсингълфорномика* (jointsinglefornomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална форномика* (joint individual fornomy) [същото като джоинтиндифорномика* (jointindifornomy), (б) съвкупна фирмена форномика* (joint firm
fornomy) [същото като джоинтфирмфорномика* (jointfirmfornomy) и (в) съвкупна отраслова форномика* (joint bransh fornomy) [същото като джоинтбраншфорномика* (jointbranshfornomy)} и съвкупностна отделна форномика* (totalitic single fornomy) [същото като тотисингълфорномика* (totisinglefornomy)] (те са същото като отделна форномика) {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална форномика* (totalitic individual fornomy) [същото като тотииндифорномика* (totiindifornomy), (б) съвкупностна фирмена форномика* (totalitic firm fornomy) [същото като тотифирмфорномика* (totifirmfornomy) и
(в) съвкупностна отраслова форномика* (totalitic bransh fornomy) [същото
като тотибраншфорномика* (ftotibranshfornomy)};
(2) съвкупна секторна форномика* (joint sector fornomy) [същото като
джоинтсектифорномика* (jointsectifornomy)] и съвкупностна секторна
форномика* (totalitic sector fornomy) [същото като тотисектифорномика*
(totisectifornomy)];
(3) съвкупна обществена форномика* (joint social fornomy) [същото като
джоинтсоцифорномика* (jointsocifornomy)] и съвкупностна обществена
форномика* (totalitic social fornomy) [същото като тотисоцифорномика*
(totisocifornomy)].
II. Ингредиентната консистентна форномическа съставност*
(ingrediental consistent fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна форномическа обхватност, ингредиентна субстатциална
форномическа обхватност и ингредиентна консистентна форномическа
композитност* (ingrediental consistent fornomic compositness) (общностната
форномическа обхватност, субстанциалната форномическа обхватност и консистентната форномическа композитност са разновидности на консистентната
форномическа съставност). Понятията за форномически предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната
консистентна форномическа съставност, са показани във фиг. 3. Това е първично прилагане на ингредиентната консистентна форномическа съставност,
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. на първичната ингредиентна консистентна форномическа съставност* (primary ingrediental consistent fornomic compoundness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна консистентна форномическа съставност* (organic ingrediental consistent fornomic
compoundness), е показано във фиг. 4.
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Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна форномическа съставност
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Органическа ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
форномическа обхватност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна форномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------композитност* (primary ingrediental consistent fornomic compositness), се конституират следните разновидности на форномическия предмет:
(1) за отделния форномически предмет – еднороден отделен форномически предмет* (homogeneous single fornomic thing) [същото като форномически хомосингълпредмет* (fornomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален форномически предмет* (homogeneous individual fornomic thing)
[същото като форномически хомоиндипредмет* (fornomic homosinglething)],
еднороден фирмен форномически предмет* (homogeneous firm fornomic
thing) [същото като форномически хомофирмпредмет* (fornomic homofirmthing)] и еднороден отраслови форномически предмет* (homogeneous bransh
fornomic thing) [същото като форномически хомобраншпредмет* (fornomic
homobranshthing)]},
разнороден
отделен
форномически
предмет*
(heterogeneous single fornomic thing) [същото като форномически хетеросингълпредмет* (fornomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
форномически предмет* (heterogeneous individual fornomic thing) [същото като форномически хетероиндипредмет* (fornomic heterosinglething)], разнороден фирмен форномически предмет* (heterogeneous firm fornomic thing)
[същото
като
форномически
хетерофирмпредмет*
(fornomic
heterofirmthing)] и разнороден отраслови форномически предмет*
(heterogeneous bransh fornomic thing) [същото като форномически хетеробраншпредмет* (fornomic heterobranshthing)]} и всеобщ отделен форномически предмет* (general single fornomic thing) [същото като форномически
дженисингълпредмет* (fornomic genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален форномически предмет* (general individual fornomic thing) [същото като
форномически дженииндипредмет* (fornomic genisinglething)], всеобщ фирмен форномически предмет* (general firm fornomic thing) [същото като форномически дженифирмпредмет* (fornomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови форномически предмет* (general bransh fornomic thing) [същото като
форномически дженибраншпредмет* (fornomic genibranshthing)]};
(2) за секторния форномически предмет – еднороден секторен форномически предмет* (homogeneous sector fornomic thing) [същото като форномически хомосектипредмет* (fornomic homosectithing)], разнороден секторен
форномически предмет* (heterogeneous sector fornomic thing) [същото като
форномически хeтеросектипредмет* (fornomic heterosectithing)] и всеобщ
секторен форномически предмет* (general sector fornomic thing) [същото като форномически дженисектипредмет* (fornomic genisectithing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за обществения форномически предмет – еднороден обществен форномически предмет* (homogeneous social fornomic thing) [същото като форномически хомосоципредмет* (fornomic homosocithing)], разнороден обществен форномически предмет* (heterogeneous social fornomic thing) [същото
като форномически хeтеросоципредмет* (fornomic heterosocithing)] и всеобщ
обществен форномически предмет* (general social fornomic thing) [същото
като форномически дженисоципредмет* (fornomic genisocithing)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни форномически ингредиенти* (homogeneous single fornomic ingredients), разнородни отделни форномически ингредиенти* (heterogeneous single fornomic
ingredients) и всеобщи отделни форномически ингредиенти* (general single
fornomic ingredients); еднородни секторни форномически ингредиенти*
(homogeneous sector fornomic ingredients), разнородни секторни форномически ингредиенти* (heterogeneous sector fornomic ingredients) и всеобщи секторни форномически ингредиенти* (general sector fornomic ingredients);
еднородни обществени форномически ингредиенти* (homogeneous social
fornomic ingredients), разнородни обществени форномически ингредиенти*
(heterogeneous social fornomic ingredients) и всеобщи обществени форномически ингредиенти* (general social fornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
форномическа обхватност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна форномическа композитност* (organic ingrediental consistent fornomic compositness), се
конституират следните разновидности на форномиката:
(1) за отделната форномика – еднородна отделна форномика*
(homogeneous single fornomy) [същото като хомосингълфорномика* (homosinglefornomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална форномика* (homogeneous
individual fornomy) [същото като хомоиндифорномика* (homosinglefornomy)],
еднородна фирмена форномика* (homogeneous firm fornomy) [същото като
хомофирмфорномика* (homofirmfornomy)] и еднородна отраслова форномика* (homogeneous bransh fornomy) [същото като хомобраншфорномика*
(homobranshfornomy)]}, разнородна отделна форномика* (heterogeneous single fornomy) [същото като хетеросингълфорномика* (heterosinglefornomy)] {в
т.ч. разнородна индивидуална форномика* (heterogeneous individual fornomy)
[същото като хетероиндифорномика* (heterosinglefornomy)], разнородна
фирмена форномика* (heterogeneous firm fornomy) [същото като хетерофир110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мфорномика* (heterofirmfornomy)] и разнородна отраслова форномика*
(heterogeneous bransh fornomy) [същото като хетеробраншфорномика*
(heterobranshfornomy)]} и всеобща отделна форномика* (general single
fornomy) [същото като дженисингълфорномика* (genisinglefornomy)] {в т.ч.
всеобща индивидуална форномика* (general individual fornomy) [същото като
дженииндифорномика* (genisinglefornomy)], всеобща фирмена форномика*
(general
firm
fornomy)
[същото
като
дженифирмфорномика*
(genifirmfornomy)] и всеобща отраслова форномика* (general bransh fornomy)
[същото като дженибраншфорномика* (genibranshfornomy)]};
(2) за секторната форномика – еднородна секторна форномика*
(homogeneous sector fornomy) [същото като хомосектифорномика* (homosectifornomy)], разнородна секторна форномика* (heterogeneous sector fornomy)
[същото като хeтеросектифорномика* (heterosectifornomy)] и всеобща секторана форномика* (general sector fornomy) [същото като дженисектифорномика* (genisectifornomy)];
(3) за обществената форномика – еднородна обществена форномика*
(homogeneous social fornomy) [същото като хомосоцифорномика* (homosocifornomy)], разнородна обществена форномика* (heterogeneous social
fornomy) [същото като хeтеросоцифорномика* (heterosocifornomy)] и всеобща обществена форномика* (general social fornomy) [същото като дженисоцифорномика* (genisocifornomy)].
III. Ингредиентната субстанциална форномическа съставност*
(ingrediental substantial fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална форномическа обхватност, ингредиентна форномическа
общностност и ингредиентна субстанциална форномическа композитност* (ingrediental substantial fornomic compositness) (субстанциалната форномическа обхватност, форномическата общностност и субстанциалната форномическа композитност са разновидности на субстанциалната форномическа
съставност). Понятията за форномическия предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциална
форномическа съставност, са показани във фиг. 5. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална форномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална форномическа съставност*
(primary ingrediental substantial fornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанци-
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

ална форномическа съставност* (organic ingrediental substantial fornomic
compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.
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Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална форномическа съставност
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Всеобщасъвкупностна
форномика

Съвкупна
форномика

Съвкупностна
форномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
форномическа
композитност

Органическа ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
общностност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална форномическа композит-

113

113

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantial fornomic compositness), се конституират
следните разновидности на форномическия предмет:
(1) за еднородния форномически предмет – еднороден съвкупен форномически предмет* (homogeneous joint fornomic thing) [същото като форномически хомоджоинтпредмет* (fornomic homojointthing)] и еднороден съвкупностен форномически предмет* (homogeneous totalitic fornomic thing) [същото като форномически хомототипредмет* (fornomic homototithing)];
(2) за разнородния форномически предмет – разнороден съвкупен форномически предмет* (heterogeneous joint fornomic thing) [същото като форномически хетероджоинтпредмет* (fornomic heterojointthing)] и разнороден
съвкупностен форномически предмет* (heterogeneous totalitic fornomic thing)
[същото като форномически хетерототипредмет* (fornomic heterototithing)];
(3) за всеобщия форномически предмет – всеобщ съвкупен форномически
предмет* (general joint fornomic thing) [същото като форномически джениджоинтпредмет* (fornomic genijointthing)] и всеобщ съвкупностен форномически предмет* (general totalitic fornomic thing) [същото като форномически дженитотипредмет* (fornomic genitotithing)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни форномически ингредиенти* (homogeneous joint fornomic ingredients) и еднородни съвкупностни форномически ингредиенти* (homogeneous totalitic
fornomic ingredients); разнородни съвкупни форномически ингредиенти*
(heterogeneous joint fornomic ingredients) и разнородни съвкупностни форномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic fornomic ingredients); всеобщи
съвкупни форномически ингредиенти* (general joint fornomic ingredients) и
(б) всеобщи съвкупностни форномически ингредиенти* (general totalitic
fornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа общностност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална форномическа
композитност* (organic ingrediental substantial fornomic compositness), се конституират следните разновидности на форномиката:
(1) за еднородната форномика – еднородна съвкупна форномика*
(homogeneous joint fornomy) [същото като хомоджоинтфорномика* (homojointfornomy)] и еднородна съвкупностна форномика* (homogeneous totalitic
fornomy) [същото като хомототифорномика* (homototifornomy)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за разнородната форномика – разнородна съвкупна форномика*
(heterogeneous joint fornomy) [същото като хетероджоинтфорномика* (heterojointfornomy)] и разнородна съвкупностна форномика* (heterogeneous
totalitic fornomy) [същото като хетерототифорномика* (fornomic heterototifornomy)];
(3) за всеобщата форномика – всеобща съвкупна форномика* (general
joint fornomy) [същото като джениджоинтфорномика* (genijointfornomy)] и
всеобща съвкупностна форномика* (general totalitic fornomy) [същото като
дженитотифорномика* (genitotifornomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна форномическа съставност*
(ingrediental rangeness fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна
форномическа обхватност, ингредиентна форномическа общностност и ингредиентна обхватностна форномическа композитност* (ingrediental
rangeness fornomic compositness) (форномическата обхватност, форномическата общностност и обхватностната форномическа композитност са разновидности на обхватностната форномическа съставност). Понятията за форномически предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната обхватностна форномическа съставност, са показани във фиг. 7. Това е първично прилагане на ингредиентната обхватностна форномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна обхватностна форномическа съставност* (primary ingrediental rangeness fornomic
compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна обхватностна форномическа съставност*
(organic ingrediental rangeness fornomic compoundness), е показано във фиг. 8.
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Първична ингредиентна форномическа
обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Частен
форномически
предмет

Съвкупен
частен
форномически
предмет

Съвкупностен частен форномически
предмет

Групов
форномически
предмет

Съвкупен
групов
форномически
предмет

Съвкупностен групов форномически
предмет

Всеобхватен
форномически
предмет

Съвкупен
всеобхватен форномически
предмет

Съвкупностен всеобхватен
форномически предмет

Съвкупен
форномически
предмет

Съвкупностен
форномически
предмет

Първична
ингредиентна
обхватностна
форномическа
композитност

Първична ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна форномическа съставност
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Органическа ингредиентна форномическа
обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Частна
форномика

Съвкупна
частна
форномика

Съвкупностна
частна
форномика

Групова
форномика

Съвкупна
групова
форномика

Съвкупностна
групова
форномика

Всеобхватна
форномика

Съвкупна
всеобхватна
форномика

Съвкупностна
всеобхватна форномика

Съвкупна
форномика

Съвкупностна
форномика

Органическа
ингредиентна
обхватностна
форномическа
композитност

Органическа ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, ингредиентната общностна форномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната форномическа обхватност) и ингредиентната форномическа общностност, т.е. при първичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна обхватностна форномическа композитност* (primary
ingrediental rangeness fornomic compositness), се конституират следните субстанциални разновидности на форномическия предмет:
(1) за еднородния отделен форномически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен форномически предмет* (homogeneous
joint single fornomic thing) [същото като форномически хомоджоинтсингълпредмет* (fornomic homojointsinglething)], което е същото като съвкупен частен форномически предмет* (joint particular fornomic thing) и като частностопански форномически предмет* (part-fornomic thing) {в т.ч. (α) еднороден
съвкупен индивидуален форномически предмет* (homogeneous joint individual fornomic thing) [същото като форномически хомоджоинтиндипредмет*
(fornomic homojointindithing)], (β) еднороден съвкупен фирмен форномически
предмет* (homogeneous joint firm fornomic thing) [същото като форномически
хомоджоинтфирмпредмет* (fornomic homojointfirmthing)] и (γ) еднороден
съвкупен отраслови форномически предмет* (homogeneous joint branch
fornomic thing) [същото като форномически хомоджоинтбраншпредмет*
(fornomic homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен форномически предмет*
(homogeneous totalitic single fornomic thing) [същото като форномически хомототисингълпредмет* (fornomic homototisinglething)], което е същото като
съвкупностен частен форномически предмет* (totalitic particular fornomic
thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален форномически предмет* (homogeneous totalitic individual fornomic thing) [същото като форномически хомототииндипредмет* (fornomic homototiindithing)], (β) еднороден
съвкупностен фирмен форномически предмет* (homogeneous totalitic firm
fornomic thing) [същото като форномически хомототифирмпредмет*
(fornomic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови форномически предмет* (homogeneous totalitic branch fornomic thing) [същото като
форномически
хомототибраншпредмет*
(fornomic
homototibranchthing)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния форномически предмет;
(2) за еднородния секторен форномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен форномически предмет* (homogeneous joint sector fornomic
thing) [същото като форномически хомоджоинтсектипредмет* (fornomic
homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен форномически
предмет* (homogeneous totalitic sector fornomic thing) [същото като форномически хомототисектипредмет* (fornomic homototisectithing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за еднородния обществен форномически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен форномически предмет* (homogeneous joint social fornomic
thing) [същото като форномически хомоджоинтсоципредмет* (fornomic
homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен форномически
предмет* (homogeneous totalitic social fornomic thing) [същото като форномически хомототисоципредмет* (fornomic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен форномически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен форномически предмет*
(heterogeneous joint single fornomic thing) [същото като форномически хетероджоинтсингълпредмет* (fornomic heterojointsinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупен индивидуален форномически предмет* (heterogeneous joint individual fornomic thing) [същото като форномически хетероджоинтиндипредмет* (fornomic heterojointindithing)], (β) разнороден съвкупен фирмен
форномически предмет* (heterogeneous joint firm fornomic thing) [същото като
форномически хетероджоинтфирмпредмет* (fornomic heterojointfirmthing)]
и (γ) разнороден съвкупен отраслови форномически предмет* (heterogeneous
joint branch fornomic thing) [същото като форномически хетероджоинтбранш предмет* (fornomic heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен форномически предмет*
(heterogeneous totalitic single fornomic thing) [същото като форномически хетерототисингълпредмет* (fornomic heterototisinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупностен индивидуален форномически предмет* (heterogeneous
totalitic individual fornomic thing) [същото като форномически хетерототииндипредмет* (fornomic heterototiindithing)], (β) разнороден съвкупностен
фирмен форномически предмет* (heterogeneous totalitic firm fornomic thing)
[същото като форномически хетерототифирмпредмет* (fornomic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови форномически предмет* (heterogeneous totalitic branch fornomic thing) [същото като форномически хетерототибраншпредмет* (fornomic heterototibranchthing)]};
(5) за разнородния секторен форномически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен форномически предмет* (heterogeneous joint sector fornomic
thing) [същото като форномически хетероджоинтсектипредмет* (fornomic
heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен групов форномически
предмет* (joint group fornomic thing) и като груповостопански форномически
предмет* (group-fornomic thing), и (б) разнороден съвкупностен секторен
форномически предмет* (heterogeneous totalitic sector fornomic thing) [същото
като
форномически
хетерототисектипредмет*
(fornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------heterototisectithing)], което е същото като съвкупностен групов форномически
предмет* (totalitic group fornomic thing), като (а) и (б) са разновидности на
груповия форномически предмет;
(6) за разнородния обществен форномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен форномически предмет* (heterogeneous joint social
fornomic thing) [същото като форномически хетероджоинтсоципредмет*
(fornomic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен
форномически предмет* (heterogeneous totalitic social fornomic thing) [същото
като
форномически
хетерототисоципредмет*
(fornomic
heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен форномически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен форномически предмет* (general joint
single fornomic thing) [същото като форномически джениджоинтсингълпредмет* (fornomic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен индивидуален форномически предмет* (general joint individual fornomic thing) [същото
като
форномически
джениджоинтиндипредмет*
(fornomic
genijointindithing)], (β) всеобщ съвкупен фирмен форномически предмет*
(general joint firm fornomic thing) [същото като форномически джениджоинтфирмпредмет* (fornomic genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен отраслови форномически предмет* (general joint branch fornomic thing) [същото
като форномически джениджоинтбранш предмет* (fornomic genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен форномически предмет* (general
totalitic single fornomic thing) [същото като форномически дженитотисингълпредмет* (fornomic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен
индивидуален форномически предмет* (general totalitic individual fornomic
thing) [същото като форномически дженитотииндипредмет* (fornomic genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фирмен форномически предмет*
(general totalitic firm fornomic thing) [същото като форномически дженитотифирмпредмет* (fornomic genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен
отраслови форномически предмет* (general totalitic branch fornomic thing)
[същото като форномически дженитотибраншпредмет* (fornomic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен форномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен форномически предмет* (general joint sector fornomic thing) [същото
като
форномически
джениджоинтсектипредмет*
(fornomic
genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен форномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (general totalitic sector fornomic thing) [същото като форномически
дженитотисектипредмет* (fornomic genitotisectithing)];
(9) за всеобщия обществен форномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен форномически предмет* (general joint social fornomic thing) [същото като форномически джениджоинтсоципредмет* (fornomic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен форномически предмет
(joint comprehensive fornomic thing) и като народностопански форномически
предмет* (all-fornomic thing), и (б) всеобщ съвкупностен обществен форномически предмет* (general totalitic social fornomic thing) [същото като форномически дженитотисоципредмет* (fornomic genitotisocithing)], което е същото като съвкупностен всеобхватен форномически предмет* (totalitic
comprehensive fornomic thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния
форномически предмет.
В горепосочените форномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно, следните форномически ингредиенти в качеството им
на форномически връзки:
(1) за еднородния отделен форномически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни форномически ингредиенти* (homogeneous joint single
fornomic ingredients), което е същото като съвкупни частни форномически
ингредиенти* (joint particular fornomic ingredients) и като частностопански
форномически ингредиенти* (part-fornomic ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни форномическа ингредиенти* (homogeneous totalitic
single fornomic ingredients), което е същото като съвкупностни частни форномически ингредиенти* (totalitic particular fornomic ingredients), като (а) и (б)
са разновидности на частните форномически ингредиенти;
(2) за еднородния секторен форномически предмет – (а) еднородни съвкупни секторни форномически ингредиенти* (homogeneous joint sector
fornomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни форномически
ингредиенти* (homogeneous totalitic sector fornomic ingredients);
(3) за еднородния обществен форномически предмет – (а) еднородни съвкупни обществени форномически ингредиенти* (homogeneous joint social
fornomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени форномически ингредиенти* (homogeneous totalitic social fornomic ingredients);
(4) за разнородния отделен форномически предмет – (а) разнородни съвкупни отделни форномически ингредиенти* (heterogeneous joint single
fornomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни форномически
ингредиенти* (heterogeneous totalitic single fornomic ingredients);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) за разнородния секторен форномически предмет – (а) разнородни съвкупни секторни форномически ингредиенти* (heterogeneous joint sector
fornomic ingredients), което е същото като съвкупни групови форномически
ингредиенти* (joint group fornomic ingredients) и като груповостопански
форномически ингредиенти* (group-fornomic ingredients), и (б) разнородни
съвкупностни секторни форномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic
sector fornomic ingredients), което е същото като съвкупностни групови форномически ингредиенти* (totalitic group fornomic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на груповите форномически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен форномическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени форномически ингредиенти* (heterogeneous joint
social fornomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени форномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social fornomic ingredients);
(7) за всеобщия отделен форномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
отделни форномически ингредиенти* (general joint single fornomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни форномически ингредиенти* (general totalitic single fornomic ingredients);
(8) за всеобщия секторен форномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
секторни форномически ингредиенти* (general joint sector fornomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни форномически ингредиенти* (general totalitic sector fornomic ingredients);
(9) за всеобщия обществен форномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
обществени форномически ингредиенти* (general joint social fornomic
ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни форномически ингредиенти (joint comprehensive fornomic ingredients) и като народностопански
форномически ингредиенти* (all-fornomic ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени форномически ингредиенти* (general totalitic social
fornomic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни форномически ингредиенти* (totalitic comprehensive fornomic ingredients), като (а) и
(б) са разновидности на всеобхватните форномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, ингредиентната общностна форномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната форномическа обхватност) и ингредиентната форномическа общностност, т.е. при органическата ингредиентна обхватностна форномическа композитност* (organic
ingrediental rangeness fornomic compositness), се конституират следните органически разновидности на форномиката:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за еднородната отделна форномика –
(а) еднородна съвкупна отделна форномика* (homogeneous joint single
fornomy)
[същото
като
хомоджоинтсингълфорномика*
(homojointsinglefornomy)], което е същото като съвкупна частна форномика*
(joint particular fornomy) и като частностопанска форномика* (part-fornomy)
{в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална форномика* (homogeneous joint
individual fornomy) [същото като хомоджоинтиндифорномика* (homojointindifornomy)], (β) еднородна съвкупна фирмена форномика* (homogeneous joint
firm
fornomy)
[същото
като
хомоджоинтфирмфорномика*
(homojointfirmfornomy)] и (γ) еднородна съвкупна отраслова форномика*
(homogeneous joint branch fornomy) [същото като хомоджоинтбраншфорномика* (homojointbranchfornomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна форномика* (homogeneous totalitic
single
fornomy)
[същото
като
хомототисингълфорномика*
(homototisinglefornomy)], което е същото като съвкупностна частна форномика* (totalitic particular fornomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна индивидуална форномика* (homogeneous totalitic individual fornomy) [същото като
хомототииндифорномика* (homototiindifornomy)], (β) еднородна съвкупностна фирмена форномика* (homogeneous totalitic firm fornomy) [същото
като хомототифирмфорномика* (homototifirmfornomy)] и (γ) еднородна
съвкупностна отраслова форномика* (homogeneous totalitic branch fornomy)
[същото като хомототибраншфорномика* (homototibranchfornomy)]}, като
(а) и (б) са разновидности на частния форномика;
(2) за еднородната секторна форномика – (а) еднородна съвкупна секторна форномика* (homogeneous joint sector fornomy) [същото като хомоджоинтсектифорномика* (homojointsectifornomy)] и (б) еднородна съвкупностна
секторна форномика* (homogeneous totalitic sector fornomy) [същото като хомототисектифорномика* ( homototisectifornomy)];
(3) за еднородната обществена форномика – (а) еднородна съвкупна обществена форномика* (homogeneous joint social fornomy) [същото като хомоджоинтсоцифорномика* (homojointsocifornomy)] и (б) еднородна съвкупностна обществена форномика* (homogeneous totalitic social fornomy) [същото като хомототисоцифорномика* (homototisocifornomy)];
(4) за разнородната отделна форномика –
(а) разнородна съвкупна отделна форномика* (heterogeneous joint single
fornomy)
[същото
като
хетероджоинтсингълфорномика*
heterojointsinglefornomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална фор123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика* (heterogeneous joint individual fornomy) [същото като хетероджоинтиндифорномика* (heterojointindifornomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена форномика* (heterogeneous joint firm fornomy) [същото като хетероджоинтфирмфорномика* (heterojointfirmfornomy)] и (γ) разнородна съвкупна
отраслова форномика* (heterogeneous joint branch fornomy) [същото като хетероджоинтбраншфорномика* (heterojointbranchfornomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна форномика* (heterogeneous
totalitic single fornomy) [същото като хетерототисингълфорномика* (heterototisinglefornomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална форномика* (heterogeneous totalitic individual fornomy) [същото като хетерототииндифорномика* (heterototiindifornomy)], (β) разнородна съвкупностна
фирмена форномика* (heterogeneous totalitic firm fornomy) [същото като хетерототифирмфорномика* (heterototifirmfornomy)] и (γ) разнородна съвкупностна отраслова форномика* (heterogeneous totalitic branch fornomy)
[същото като хетерототибраншфорномика* (heterototibranchfornomy)]};
(5) за разнородната секторна форномика – (а) разнородна съвкупна секторна форномика* (heterogeneous joint sector fornomy) [същото като хетероджоинтсектифорномика* (heterojointsectifornomy)], което е същото като
съвкупна групова форномика* (joint group fornomy) и като груповостопанска
форномика* (group-fornomy), и (б) разнородна съвкупностна секторна форномика* (heterogeneous totalitic sector fornomy) [същото като хетерототисектифорномика* (heterototisectifornomy)], което е същото като съвкупностна групова форномика* (totalitic group fornomy), като (а) и (б) са разновидности на груповата форномика;
(6) за разнородната обществена форномика – (а) разнородна съвкупна
обществена форномика* (heterogeneous joint social fornomy) [същото като
хетероджоинтсоцифорномика* (heterojointsocifornomy)] и (б) разнородна
съвкупностна обществна форномика* (heterogeneous totalitic social fornomy)
[същото като хетерототисоцифорномика* (heterototisocifornomy)];
(7) за всеобщата отделна форномика –
(а) всеобща съвкупна отделна форномика* (general joint single fornomy)
[същото като джениджоинтсингълфорномика* (genijointsinglefornomy)] {в
т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална форномика* (general joint individual
fornomy) [същото като джениджоинтиндифорномика* (genijointindifornomy)], (β) всеобща съвкупна фирмена форномика* (general joint firm
fornomy) [същото като джениджоинтфирмфорномика* (genijointfirmfornomy)] и (γ) всеобща съвкупна отраслова форномика* (general joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------branch fornomy) [същото като джениджоинтбраншфорномика* (genijointbranchfornomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна форномика* (general totalitic single
fornomy)
[същото
като
дженитотисингълфорномика*
(genitotisinglefornomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална форномика* (general totalitic individual fornomy) [същото като дженитотииндифорномика* (genitotiindifornomy)], (β) всеобща съвкупностна фирмена форномика* (general totalitic firm fornomy) [същото като дженитотифирмфорномика* (genitotifirmfornomy)] и (γ) всеобща съвкупностна отраслова форномика* (general totalitic branch fornomy) [същото като дженитотибраншфорномика* (genitotibranchfornomy)]};
(8) за всеобщата секторна форномика – (а) всеобща съвкупна секторна
форномика* (general joint sector fornomy) [същото като джениджоинтсектифорномика* (genijointsectifornomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторена форномика* (general totalitic sector fornomy) [същото като дженитотисектифорномика* (genitotisectifornomy)];
(9) за всеобщата обществена форномика – (а) всеобща съвкупна обществена форномика* (general joint social fornomy) [същото като джениджоинтсоцифорномика* (genijointsocifornomy)], което е същото като съвкупна всеобхватна форномика (joint comprehensive fornomy) и като народностопанса
форномика* (all-fornomy), и (б) всеобща съвкупностна обществена форномика* (general totalitic social fornomy) [същото като дженитотисоцифорномика* (genitotisocifornomy)], което е същото като съвкупностна всеобхватна
форномика* (totalitic comprehensive fornomy), като (а) и (б) са разновидности
на всеобхватната форномика.
V. Ингредиентната форномическа съставност* (ingrediental fornomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна форномическа общностност,
ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна форномическа композантност* (ingrediental fornomic composantness) (форномическата
общностност, форномическата субстанциалност и форномическата композантност са разновидности на форномическата съставност). Понятията за форномическа предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната форномическа съставност, са показани във фиг.
9. Това е първично прилагане на ингредиентната форномическа съставност,
т.е. на първичната ингредиентна форномическа съставност* (primary
ingrediental fornomic compoundness). Органическото прилагане на същия
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

критерий, т.е. на органическата ингредиентна форномическа съставност*
(organic ingrediental fornomic compoundness), е показано във фиг. 10.

Агрегатен
форномически
предмет

Агрегатен
съвкупен
форномически
предмет

Агрегатен
съвкупностен форномически
предмет

Множествен
форномически
предмет

Множествен съвкупен форномически
предмет

Множествен съвкупностен
форномически
предмет

Съвкупен
форномически
предмет

Съвкупностен
форномически
предмет

Първична
ингредиентна
форномическа
композантност

Първична ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна форномическа съставност
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Органическа ингредиентна
форномическа субстанциалност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Агрегатна
форномика

Агрегатна
съвкупна
форномика

Агрегатна
съвкупностна
форномика

Множествена
форномика

Множественасъвкупна
форномика

Множестнета съвкупностна
форномика

Съвкупна
форномика

Съвкупностна
форномика

Органическа
ингредиентна
форномическа
композантност

Органическа ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
субстанциалност и ингредиентната форномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна форномическа композитност* (primary ingrediental
fornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен форномически предмет* (aggregate joint fornomic
thing) [същото като форномически агреджоинтпредмет* (fornomic aggrejointthing)] и множествен съвкупен форномически предмет* (plural joint
fornomic thing) [същото като форномически плуджоинтпредмет* (fornomic
plujointthing)] [агрегатният форномически предмет, съвкупният форномически
предмет и агрегатният съвкупен форномически предмет са разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-общото понятие за общ форномически предмет (total fornomic thing), което е същото като форномически топредмет* (fornomic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен форномически предмет* (aggregate totalitic
fornomic thing) [същото като форномически агретотипредмет* (fornomic
aggretotithing)] и множествен съвкупностен форномически предмет* (plural
totalitic fornomic thing) [същото като форномически плутотипредмет*
(fornomic plutotithing)] [множественият форномически предмет, съвкупностният форномически предмет и множественият съвкупностен форномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест форномически
предмет (reticulated fornomic thing), което е същото като форномически ретипредмет* (fornomic retihing)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни
форномически ингредиенти* (aggregate joint fornomic ingredients) и множествни съвкупни форномически ингредиенти* (plural joint fornomic ingredients)
[агрегатните форномически ингредиенти, съвкупните форномически ингредиенти и агрегатните съвкупни форномически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за общи форномически ингредиенти (total fornomic
ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни форномическа ингредиенти*
(aggregate totalitic fornomic ingredients) и множествени съвкупностни форномически ингредиенти* (plural totalitic fornomic ingredients) [множествените
форномически ингредиенти, съвкупностните форномически ингредиенти и
множествените съвкупностни форномически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за мрежести форномически ингредиенти (reticulated
fornomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа субстанциалност и ингредиентната форномическа общностност, т.е. при
органическата ингредиентна форномическа композитност* (organic
ingrediental fornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатна съвкупна форномика* (aggregate joint fornomy) [същото като агреджоинтфорномика* (aggrejointfornomy)] и множествна съвкупна
форномика* (plural joint fornomy) [същото като плуджоинтфорномика*
(plujointfornomy)] [агрегатната форномика, съвкупната форномика и агрегатната съвкупна форномика са разновидности на по-общото понятие за обща форномика (total fornomy), което е същото като тофорномика* (tofornomy)];
(2) агрегатна съвкупностна форномика* (aggregate totalitic fornomy)
[същото като агретотифорномика* (aggretotifornomy)] и множествена съв128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купностна форномика* (plural totalitic fornomy) [същото като плутотифорномика* (plutotifornomy)] [множествената форномика, съвкупностната форномика и множествената съвкупностна форномика са разновидности на пообщото понятие за мрежеста форномика (reticulated fornomy), което е същото като ретифорномика* (retihing)].
VI. Ингредиентната форномическа форматност* (ingrediental fornomic
formatness) е общо понятие за ингредиентна форномическа обхватност, ингредиентна форномическа равнищност и ингредиентна форномическа многостранност* (ingrediental fornomic multilaterality) (форномическата обхватност, форномическата равнищност и форномическата многостранност са разновидности на форномическата форматност). Понятията за форномически
предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната форномическа форматност, са показани във фиг. 11. Това
е първично прилагане на ингредиентната форномическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна форномическа форматност* (primary
ingrediental fornomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна форномическа форматност*
(organic ingrediental fornomic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна форномическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всеобхватен макрофорномически
предмет

Макрофорномически
предмет

Групов
мезофорномически
предмет

Всеобхватен мезофорномически
предмет

Частен
микрофорномически
предмет

Групов
микрофорномически
предмет

Всеобхватен микрофорном
ически
предмет

Частен
форномически
предмет

Групов
форномически
предмет

Всеобхватен форномически предмет

Мезофорномически
предмет

Микрофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
форномическа
многостранност

Първична ингредиентна форномическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна форномическа форматност
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Органическа ингредиентна форномическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всеобхватна
макрофорномика

Макрофорномика

Групова
мезофорномика

Всеобхватна
мезофорномика

Частнамикрофорномика

Групова
микрофорномика

Всеобхватна
микрофорномика

Частна
форномика

Групова
форномика

Всеобхватна
форномика

Мезофорномика

Микрофорномика

Органическа
ингредиентна
форномическа
многостранност

Органическа ингредиентна форномическа
обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна форномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
равнищност, ингредиентната общностна форномическа обхватност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност (което означава съвместно
да се приложат ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна форномическа многостранност* (primary ingrediental fornomic multilaterality), се конституират следните разновидности на форномическия предмет:
(1) за микрофорномическата предмет:
(а) към отделния микрофорномически предмет –
(α) еднороден отделен микрофорномически предмет* (homogeneous
single microfornomic thing) [същото като микрофорномически хомосингълпредмет* (microfornomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален
микрофорномически предмет* (homogeneous individual microfornomic thing)
[същото като микрофорномически хомоиндипредмет* (microfornomic homoindithing)],
еднороден
фирмен
микрофорномически
предмет*
(homogeneous firm microfornomic thing) [същото като микрофорномически
хомофирмпредмет* (microfornomic homofirmthing)] и еднороден отраслови
микрофорномически предмет* (homogeneous branch microfornomic thing)
[същото като микрофорномически хомобраншпредмет* (microfornomic homobranchthing)]};
(β) разнороден отделен микрофорномически предмет* (heterogeneous
single microfornomic thing) [същото като микрофорномически хетеросингълпредмет* (microfornomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
микрофорномически предмет* (heterogeneous individual microfornomic thing)
[същото като микрофорномически хетероиндипредмет* (microfornomic
heteroindithing)], разнороден фирмен микрофорномически предмет*
(heterogeneous firm microfornomic thing) [същото като микрофорномически
хетерофирмпредмет* (microfornomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микрофорномически предмет* (heterogeneous branch microfornomic
thing)
[същото
като
микрофорномически
хетеробраншпредмет*
(microfornomic heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микрофорномически предмет* (general single
microfornomic thing) [същото като микрофорномически дженисингълпредмет* (microfornomic genisinglething)] [еднородният микрофорномически
предмет, отделният микрофорномически предмет и еднородният отделен микрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за частен
микрофорномически предмет* (particular microfornomic thing), което е същото като микрофорномически партипредмет* (microfornomic partithing)] {в
т.ч. всеобщ индивидуален микрофорномически предмет* (general individual
microfornomic thing) [същото като микрофорномически дженииндипредмет*
(microfornomic geniindithing)], всеобщ фирмен микрофорномически пред132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (general firm microfornomic thing) [същото като микрофорномически
дженифирмпредмет* (microfornomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови
микрофорномически предмет* (general branch microfornomic thing) [същото
като
микрофорномически
дженибраншпредмет*
(microfornomic
genibranchthing)]};
(б) към секторния микрофорномически предмет – еднороден секторен
микрофорномически предмет* (homogeneous sector microfornomic thing) [същото като микрофорномически хомосектипредмет* (microfornomic homosectithing)], разнороден секторен микрофорномически предмет*
(heterogeneous sector microfornomic thing) [същото като микрофорномически
хетеросектипредмет* (microfornomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен
микрофорномически предмет* (general sector microfornomic thing) [същото
като
микрофорномически
дженисектипредмет*
(microfornomic
genisectithing)] [разнородният микрофорномически предмет, секторният микрофорномически предмет и разнородният секторен микрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за групов микрофорномически
предмет* (group microfornomic thing), което е същото като микрофорномически групопредмет* (microfornomic groupthing)];
(в) към обществения микрофорномически предмет – еднороден обществен микрофорномически предмет* (homogeneous social microfornomic thing)
[същото като микрофорномически хомосоципредмет* (microfornomic
homosocithing)], разнороден обществен микрофорномически предмет*
(heterogeneous social microfornomic thing) [същото като микрофорномически
хетеросоципредмет* (microfornomic heterosocithing)] и всеобщ обществен
микрофорномически предмет* (general social microfornomic thing) [същото
като микрофорномически дженисоципредмет* (microfornomic genisocithing)]
[всеобщият микрофорномически предмет, общественият микрофорномически
предмет и всеобщият обществен микрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен микрофорномически предмет* (comprehensive microfornomic thing), което е същото като микрофорномиески компрепредмет* (microfornomic comprething)];
(2) за мезофорномическия предмет:
(а) към секторния мезофорномически предмет – еднороден секторен мезофорномически предмет* (homogeneous sector mesofornomic thing) [същото
като мезофорномически хомосектипредмет* (mesofornomic homosectithing)],
разнороден секторен мезофорномически предмет* (heterogeneous sector
mesofornomic thing) [същото като мезофорномически хетеросектипредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(mesofornomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен мезофорномически предмет* (general sector mesofornomic thing) [същото като мезофорномически
дженисектипредмет* (mesofornomic genisectithing)] [разнородният мезофорномически предмет, секторният мезофорномически предмет и разнородният
секторен мезофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие
за групов мезофорномически предмет* (group mesofornomic thing), което е
същото като мезофорномически групопредмет* (mesofornomic groupthing)];
(б) към обществения мезофорномически предмет – еднороден обществен
мезофорномически предмет* (homogeneous social mesofornomic thing) [същото
като
мезофорномически
хомосоципредмет*
(mesofornomic
homosocithing)], разнороден обществен мезофорномически предмет*
(heterogeneous social mesofornomic thing) [същото като мезофорномически хетеросоципредмет* (mesofornomic heterosocithing)] и всеобщ обществен мезофорномически предмет* (general social mesofornomic thing) [същото като
мезофорномически дженисоципредмет* (mesofornomic genisocithing)] [всеобщият мезофорномически предмет, общественият мезофорномически предмет и всеобщият обществен мезофорномически предмет са разновидности на
по-общото понятие за всеобхватен мезофорномически предмет*
(comprehensive mesofornomic thing), което е същото като мезофорномиески
компрепредмет* (mesofornomic comprething)];
(3) за макрофорномическия предмет:
(а) към обществения макрофорномически предмет – еднороден обществен макрофорномически предмет* (homogeneous social macrofornomic thing)
[същото като макрофорномически хомосоципредмет* (macrofornomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макрофорномически предмет),
разнороден обществен макрофорномически предмет* (heterogeneous social
macrofornomic thing) [същото като макрофорномически хетеросоципредмет*
(macrofornomic heterosocithing)] (ако не е посочено друго, под разнороден обществен предмет обикновено се подразбира разнородният обществен макрофорномически предмет) и всеобщ обществен макрофорномически предмет*
(general social macrofornomic thing) [същото като макрофорномически дженисоципредмет* (macrofornomic genisocithing)] (ако не е посочено друго, под
всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият обществен
макрофорномически предмет) [всеобщият макрофорномически предмет, общественият макрофорномически предмет и всеобщият обществен макрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макрофорномически предмет* (comprehensive macrofornomic thing), което е
същото
като
макрофорномиески
компрепредмет*
(macrofornomic
comprething)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микрофорномическия предмет:
(а) към отделния микрофорномически предмет – еднородни отделни
микрофорномически ингредиенти* (homogeneous single microfornomic
ingredients), разнородни отделни микрофорномически ингредиенти*
(heterogeneous single microfornomic ingredients) и всеобщи отделни микрофорномически ингредиенти* (general single microfornomic ingredients) [еднородните микрофорномически ингредиенти, отделните микрофорномически
ингредиенти и еднородните отделни микрофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни микрофорномически ингредиенти* (particular microfornomic ingredients)];
(б) към секторния микрофорномически предмет – еднородни секторни
микрофорномически ингредиенти* (homogeneous sector microfornomic
ingredients), разнородни секторни микрофорномически ингредиенти*
(heterogeneous sector microfornomic ingredients) и всеобщи сесторни микрофорномически ингредиенти* (general sector microfornomic ingredients) [разнородните микрофорномически ингредиенти, секторните микрофорномически
ингредиенти и разнородните секторни микрофорномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за групови микрофорномически ингредиенти* (group microfornomic ingredients)];
(в) към обществения микрофорномическа предмет – еднородни обществени микрофорномически ингредиенти* (homogeneous social microfornomic
ingredients), разнородни обществени микрофорномически ингредиенти*
(heterogeneous social microfornomic ingredients) и всеобщи обществени микрофорномически ингредиенти* (general social microfornomic ingredients) [всеобщите микрофорномически ингредиенти, обществените микрофорномически
ингредиенти и всеобщите обществени микрофорномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микрофорномически
ингредиенти* (comprehensive microfornomic ingredients)];
(2) за мезофорномическия предмет:
(а) към секторния мезофорномически предмет – еднородни секторни мезофорномически
ингредиенти*
(homogeneous
sector
mesofornomic
ingredients), разнородни секторни мезофорномически ингредиенти*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous sector mesofornomic ingredients) и всеобщи сесторни мезофорномически предмет* (general sector mesofornomic ingredients) [разнородните
мезофорномически ингредиенти, секторните мезофорномически ингредиенти
и разнородните секторни мезофорномически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за групови мезофорномически ингредиенти* (group
mesofornomic ingredients)];
(б) към обществения мезофорномически предмет – еднородни обществени мезофорномически ингредиенти* (homogeneous social mesofornomic
ingredients), разнородни обществени мезофорномически ингредиенти*
(heterogeneous social mesofornomic ingredients) и всеобщи обществени мезофорномически ингредиенти* (general social mesofornomic ingredients) [всеобщите мезофорномически ингредиенти, обществените мезофорномически ингредиенти и всеобщите обществени мезофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни мезофорномически ингредиенти* (comprehensive mesofornomic ingredients)];
(3) за макрофорномическия предмет:
(а) към обществения макрофорномически предмет – еднородни обществени макрофорномически ингредиенти* (homogeneous social macrofornomic
ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти
обикновено се подразбират еднородните обществени макрофорномически ингредиенти), разнородни обществени макрофорномически ингредиенти*
(heterogeneous social macrofornomic ingredients) (ако не е посочено друго, под
разнородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират разнородните
обществени макрофорномически ингредиенти) и всеобщи обществени макрофорномически ингредиенти* (general social macrofornomic ingredients) (ако
не е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се
подразбират всеобщите обществени макрофорномически ингредиенти) [всеобщите макрофорномически ингредиенти, обществените макрофорномически
ингредиенти и всеобщите обществени макрофорномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватни макрофорномически
ингредиенти* (comprehensive macrofornomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната общностна форномическа обхватност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност (което означава съвместно да се приложат ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната форномическа обхватност), т.е. при органическата ингредиентна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа многостранност* (organic ingrediental fornomic multilaterality),
се конституират следните разновидности на форномиката:
(1) за микрофорномиката:
(а) към отделната микрофорномика –
(α) еднородна отделна микрофорномика* (homogeneous single
microfornomy)
[същото
като
хомосингълмикрофорномика*
(homosinglemicrofornomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микрофорномика* (homogeneous individual microfornomy) [същото като хомоиндимикрофорномика* (homoindimicrofornomy)], еднородна фирмена микрофорномика*
(homogeneous firm microfornomy) [същото като хомофирммикрофорномика*
(homofirmmicrofornomy)] и еднородна отраслова микрофорномика*
(homogeneous branch microfornomy) [същото като хомобраншмикрофорномика* (homobranchmicrofornomy)]};
(β) разнородна отделна микрофорномика* (heterogeneous single
microfornomy)
[същото
като
хетеросингълмикрофорномика*
(heterosinglemicrofornomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микрофорномика* (heterogeneous individual microfornomy) [същото като хетероиндимикрофорномика* (heteroindimicrofornomy)], разнородна фирмена микрофорномика* (heterogeneous firm microfornomy) [същото като хетерофирммикрофорномика* (heterofirmmicrofornomy)] и разнородна отраслова микрофорномика* (heterogeneous branch microfornomy) [същото като хетеробраншмикрофорномика* (heterobranchmicrofornomy)]};
(γ) всеобща отделна микрофорномика* (general single microfornomy)
[същото като дженисингълмикрофорномика* (genisinglemicrofornomy)]
[еднородната микрофорномика, отделната микрофорномика и еднородната отделна микрофорномика са разновидности на по-общото понятие за частна
микрофорномика* (particular microfornomy), което е същото като партимикрофорномика* (microfornomic partifornomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална
микрофорномика* (general individual microfornomy) [същото като дженииндимикрофорномика* (geniindimicrofornomy)], всеобща фирмена микрофорномика* (general firm microfornomy) [същото като дженифирммикрофорномика* (microfornomic genifirmfornomy)] и всеобща отраслова микрофорномика* (general branch microfornomy) [същото като дженибраншмикрофорномика* (genibranchmicrofornomy)]};
(б) към секторния микрофорномика – еднородна секторна микрофорномика* (homogeneous sector microfornomy) [същото като хомосектимикрофорномика* (homosectimicrofornomy)], разнородна секторна микрофорномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous sector microfornomy) [същото като хетеросектимикрофорномика* (heterosectimicrofornomy)] и всеобща сесторна микрофорномика*
(general sector microfornomy) [същото като дженисектимикрофорномика*
(genisectimicrofornomy)] [разнородната микрофорномика, секторната микрофорномика и разнородната секторен микрофорномика са разновидности на пообщото понятие за групова микрофорномика* (group microfornomy), което е
същото като групомикрофорномика* (groupmicrofornomy)];
(в) към обществената микрофорномика – еднородна обществена микрофорномика* (homogeneous social microfornomy) [същото като хомосоцимикрофорномика* (homosocimicrofornomy)], разнородна обществена микрофорномика* (heterogeneous social microfornomy) [същото като хетеросоцимикрофорномика* (heterosocimicrofornomy)] и всеобща обществена микрофорномика* (general social microfornomy) [същото като дженисоцимикрофорномика* (genisocimicrofornomy)] [всеобщатат микрофорномика, обществената микрофорномика и всеобщата обществена микрофорномика са разновидности на
по-общото понятие за всеобхватна микрофорномика* (comprehensive
microfornomy),
което
е
същото
като
компремикрофорномика*
(compremicrofornomy)];
(2) за мезофорномиката:
(а) към секторната мезофорномика – еднородна секторна мезофорномика* (homogeneous sector mesofornomy) [същото като хомосектимезофорномика* (homosectimesofornomy)], разнородна секторна мезофорномика*
(heterogeneous sector mesofornomy) [същото като хетеросектимезофорномика* (heterosectimesofornomy)] и всеобща сесторна мезофорномика* (general
sector mesofornomy) [същото като дженисектимезофорномика* (genisectimesofornomy)] [разнородната мезофорномика, секторната мезофорномика и
разнородната секторен мезофорномика са разновидности на по-общото понятие за групова мезофорномика* (group mesofornomy), което е същото като
групомезофорномика* (groupmesofornomy)];
(б) към обществената мезофорномика – еднородна обществена мезофорномика* (homogeneous social mesofornomy) [същото като хомосоцимезофорномика* (homosocimesofornomy)], разнородна обществена мезофорномика*
(heterogeneous social mesofornomy) [същото като хетеросоцимезофорномика*
(heterosocimesofornomy)] и всеобща обществена мезофорномика* (general
social
mesofornomy)
[същото
като
дженисоцимезофорномика*
(genisocimesofornomy)] [всеобщата мезофорномика, обществената мезофорномика и всеобщата обществен мезофорномика са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за всеобхватна мезофорномика* (comprehensive mesofornomy), което
е същото като компремезофорномика* (compremesofornomy)];
(3) за макрофорномиката:
(а) към обществената макрофорномика – еднородна обществеан макрофорномика* (homogeneous social macrofornomy) [същото като хомосоцимакрофорномика* (homosocimacrofornomy)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществена форномика обикновено се подразбира еднородната обществена макрофорномика), разнородна обществена макрофорномика*
(heterogeneous social macrofornomy) [същото като хетеросоцимакрофорномика* (heterosocimacrofornomy)] (ако не е посочено друго, под разнородна обществена форномика обикновено се подразбира разнородната обществена
макрофорномика) и всеобща обществена макрофорномика* (general social
macrofornomy)
[същото
като
дженисоцимакрофорномика*
(genisocimacrofornomy)] (ако не е посочено друго, под всеобща обществена
форномика обикновено се подразбира всеобщата обществена макрофорномика) [всеобщата макрофорномика, обществената макрофорномика и всеобщата
обществена макрофорномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна макрофорномика* (comprehensive macrofornomy), което е същото
като компремакрофорномика* (compremacrofornomy)].
Ингредиентната форномическа многостранност е ингредиентен форномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната форномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната форномическа обхватност.
Тъй като ингредиентната форномическа обхватност има поне две разновидности – ингредиентната субстанциална форномическа обхватност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, то и ингредиентната
форномическа форматност има поне две съответстващи им разновидности: това са ингредиентната субстанциална форномическа форматност и ингредиентната общностна форномическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална форномическа форматност*
(ingrediental substantial fornomic formatness) е общо понятие за ингредиентна
субстанциална форномическа обхватност, ингредиентна форномическа равнищеност и ингредиентна субстанциална форномическа многостранност*
(ingrediental substantial fornomic multilaterality) (субстанциалната форномическа
обхватност, форномическата равнищност и форномическата многостранност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на субстанциалната форномическа форматност). Понятията
за форномическия предмет, които възникват при ингредиентната субстанциална форномическа форматност, са показани във фиг. 13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална форномическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна субстанциална форномическа форматност*
(primary ingrediental substantial fornomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална
форномическа форматност* (organic ingrediental substantial fornomic
formatness), е показано във фиг. 14.
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Първична ингредиентна форномическа
равнищност`

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Макрофорномически
предмет

Еднороден
макрофорномически
предмет

Разнороден макрофорномически
предмет

Всеобщ
макрофорномически
предмет

Мезофорномически
предмет

Еднороден
мезофорномически
предмет

Разнороден мезофорномически
предмет

Всеобщ
мезофорномически
предмет

Микрофорномически
предмет

Еднороден
микрофорномически
предмет

Разнороден микрофорномически
предмет

Всеобщ
микрофорномически
предмет

Еднороден форномически предмет

Разнороден форномически предмет

Всеобщ
форномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
форномическа
многостранност

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална форномическа форматност
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Органическа ингредиентна форномическа
равнищност`

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Макрофорномика

Еднородна
макрофорномика

Разнородна
макрофорномика

Всеобщамакрофорномика

Мезофорномика

Еднородна
мезофорномика

Разнородна
мезофорномика

Всеобщамезофорномика

Микрофорномика

Еднородна
микрофорномика

Разнородна
микрофорномика

Всеобщамикрофорномика

Еднородна
форномика

Разнородна
форномика

Всеобща
форномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
форномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална форномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
равнищност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална форномическа многостранност* (primary ingrediental substantial fornomic multilaterality), се конституират:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за микрофорномическия предмет – еднороден микрофорномически
предмет* (homogeneous microfornomic thing) [същото като микрофорномически хомопредмет* (microfornomic homothing)], разнороден микрофорномически предмет* (heterogeneous microfornomic thing) [същото като микрофорномически хетеропредмет* (microfornomic heterothing)] и всеобщ микрофорномически предмет* (general microfornomic thing) [същото като микрофорномически дженипредмет* (microfornomic genithing)];
(2) за мeзофорномическия предмет – еднороден мезофорномически
предмет* (homogeneous mesofornomic thing) [същото като мезофорномически
хомопредмет* (mesofornomic homothing)], разнороден мезофорномически
предмет* (heterogeneous mesofornomic thing) [същото като мезофорномически хетеропредмет* (mesofornomic heterothing)] и всеобщ мезофорномически
предмет* (general mesofornomic thing) [същото като мезофорномически дженипредмет* (mesofornomic genithing)];
(3) за макрофорномическия предмет – еднороден макрофорномически
предмет* (homogeneous macrofornomic thing) [същото като макрофорномически хомопредмет* (macrofornomic homothing)], разнороден макрофорномически предмет* (heterogeneous macrofornomic thing) [същото като макрофорномически хетеропредмет* (macrofornomic heterothing)] и всеобщ макрофорномически предмет* (general macrofornomic thing) [същото като макрофорномически дженипредмет* (macrofornomic genithing)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микрофорномическия предмет – еднородни микрофорномически ингредиенти* (single
microfornomic ingredients), разнородни микрофорномически ингредиенти*
(sector microfornomic ingredients) и всеобщи микрофорномически ингредиенти* (social microfornomic ingredients); (2) за мезофорномическия предмет –
еднородни
мезофорномически
ингредиенти*
(sector
mesofornomic
ingredients),
разнородни
мезофорномически
ингредиенти*
(social
mesofornomic ingredients) и всеобщи мезофорномически ингредиенти* (social
mesofornomic ingredients); (3) за макрофорномическия предмет – еднородни
макрофорномически ингредиенти* (social macrofornomic ingredients), разнородни макрофорномически ингредиенти* (social macrofornomic ingredients) и
всеобщи макрофорномически ингредиенти* (social macrofornomic
ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. при органическата ингредиентна субстанциална форномическа многостранност* (organic ingrediental substantial fornomic multilaterality), се конституират:
(1) за микрофорномиката – еднородна микрофорномика* (homogeneous
microfornomy) [същото като хомомикрофорномика* (homomicrofornomy)],
разнородна микрофорномика* (heterogeneous microfornomy) [същото като
хетеромикрофорномика* (heteromicrofornomy)] и всеобща микрофорномика* (general microfornomy) [същото като дженимикрофорномика*
(genimicrofornomy)];
(2) за мезофорномиката – еднородна мезофорномика* (homogeneous
mesofornomy) [същото като хомомезофорномика* (homomesofornomy)], разнородна мезофорномика* (heterogeneous mesofornomy) [същото като хетеромезофорномика* (heteromesofornomy)] и всеобща мезофорномика* (general
mesofornomy) [същото като дженимезофорномика* (genimesofornomy)];
(1) за макрофорномиката – еднородна макрофорномика* (homogeneous
macrofornomy) [същото като хомомакрофорномика* (homomacrofornomy)],
разнородна макрофорномика* (heterogeneous macrofornomy) [същото като
хетеромакрофорномика* (heteromacrofornomy)] и всеобща макрофорномика* (general macrofornomy) [същото като дженимакрофорномика*
(genimacrofornomy)];
Ингредиентната субстанциална форномическа многостранност е ингредиентен форномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална форномическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, ингредиентната форномическа общностност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен форномически предмет – (а) еднороден съвкупен отделен форномически предмет* (homogeneous joint single fornomic
thing), което е същото като съвкупен частен форномически предмет* (joint
particular fornomic thing) и като частностопански форномически предмет*
(part-fornomic thing) [тя е като еднороден съвкупен отделен микрофорномически предмет* (homogeneous joint single microfornomic thing), което е същото
като съвкупен частен микрофорномически предмет* (joint particular
microfornomic thing) и като частностопански микрофорномически пред144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (part-microfornomic thing)], и (б) еднороден съвкупаностен отделен
форномически предмет* (homogeneous totalitic single fornomic thing), което е
същото като съвкупеностен частен форномически предмет* (totalitic
particular fornomic thing) [тя е като еднороден съвкупностен отделен микрофорномически предмет* (homogeneous totalitic single microfornomic thing),
което е същото като съвкупеностен частен микрофорномически предмет*
(totalitic particular microfornomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на частния микрофорномически предмет;
(2) за еднородния секторен форномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен форномически предмет* (homogeneous joint sector fornomic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микрофорномически предмет* (homogeneous joint sector microfornomic thing) и (β) еднороден съвкупен
секторен мезофорномически предмет* (homogeneous joint sector
mesofornomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен форномически
предмет* (homogeneous totalitic sector fornomic thing) [в т.ч еднороден съвкупностен секторен микрофорномически предмет* (homogeneous totalitic sector
microfornomic thing) и еднороден съвкупностен секторен мезофорномически
предмет* (homogeneous totalitic sector mesofornomic thing)];
(3) за еднородния обществен форномически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен форномически предмет* (homogeneous joint social fornomic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микрофорномически предмет* (homogeneous joint social microfornomic thing), (β) еднороден съвкупен
обществен мезофорномически предмет* (homogeneous joint social
mesofornomic thing) и (γ) еднороден съвкупен обществен макрофорномически предмет* (homogeneous joint social macrofornomic thing)] и (б) еднороден
съвкупностен обществен форномически предмет* (homogeneous totalitic
social fornomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микрофорномически предмет* (homogeneous totalitic social microfornomic thing), (β)
еднороден съвкупностен обществен мезофорномически предмет*
(homogeneous totalitic social mesofornomic thing) и (γ) еднороден съвкупностен
обществен макрофорномически предмет* (homogeneous totalitic social macrofornomic thing)];
(4) за разнородния отделен форномически предмет – (а) разнороден съвкупен отделен форномически предмет* (heterogeneous joint single fornomic
thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микрофорномически предмет* (heterogeneous joint single microfornomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен отделен форномически предмет* (heterogeneous totalitic single
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fornomic thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен микрофорномически предмет* (heterogeneous totalitic single fornomic microthing)];
(5) за разнородния секторен форномически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен форномически предмет* (heterogeneous joint sector fornomic
thing), което е същото като съвкупен групов форномически предмет* (joint
group fornomic thing) и като груповостопански форномически предмет*
(group-fornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микрофорномически предмет* (heterogeneous joint sector microfornomic thing), което е същото като съвкупен групов микрофорномически предмет* (joint group
microfornomic thing) и като груповостопански микрофорномически предмет* (group-microfornomic thing) и (β) разнороден съвкупен секторен мезофорномически предмет* (heterogeneous joint sector mesofornomic thing), което
е същото като съвкупен групов мезофорномически предмет* (joint group
mesofornomic thing) и като груповостопански мезофорномически предмет*
(group-mesofornomic thing)], и (б) разнороден съвкупностен секторен форномически предмет* (heterogeneous totalitic sector fornomic thing), което е същото като съвкупеностен групов форномически предмет* (totalitic group
fornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микрофорномически предмет* (heterogeneous totalitic sector microfornomic thing), което е
същото като съвкупеностен групов микрофорномически предмет* (totalitic
group microfornomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезофорномически предмет* (heterogeneous totalitic sector mesofornomic thing),
което е същото като съвкупеностен групов мезофорномически предмет*
(totalitic group mesofornomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности, съответно, на груповия микрофорномически предмет и груповия мезофорномически предмет;
(6) за разнородния обществен форномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен форномически предмет* (heterogeneous joint social
fornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микрофорномически предмет* (heterogeneous joint social microfornomic thing), (β) разнороден
съвкупен обществен мезофорномически предмет* (heterogeneous joint social
mesofornomic thing) и (γ) разнороден съвкупен обществен макрофорномически предмет* (heterogeneous joint social macrofornomic thing)] и (б) разнороден
съвкупностен обществен форномически предмет* (heterogeneous totalitic
social fornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен обществен микрофорномически предмет* (heterogeneous totalitic social microfornomic thing), (β)
разнороден съвкупностен обществен мезофорномически предмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous totalitic social mesofornomic thing) и (γ) разнороден съвкупностен обществен макрофорномически предмет* (heterogeneous totalitic social
macrofornomic thing)];
(7) за всеобщия отделен форномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
отделен форномически предмет* (general joint single fornomic thing) [тя е като всеобщ съвкупен отделен микрофорномически предмет* (general joint
single microfornomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен форномически предмет* (general totalitic single fornomic thing) [тя е като всеобщ съвкупностен отделен микрофорномически предмет* (general totalitic single
microfornomic thing)];
(8) за всеобщия секторен форномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен форномически предмет* (general joint sector fornomic thing) [в т.ч.
(α) всеобщ съвкупен секторен микрофорномически предмет* (general joint
sector microfornomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезофорномически предмет* (general joint sector mesofornomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен форномически предмет* (general totalitic sector fornomic
thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен микрофорномически предмет* (general totalitic sector microfornomic thing) и (β) всеобщ съвкупностен
секторен мезофорномически предмет* (general totalitic sector mesofornomic
thing)];
(9) за всеобщия обществен форномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен форномически предмет* (general joint social fornomic thing), което
е същото като съвкупен всеобхватен форномически предмет (joint
comprehensive fornomic thing) и като народностопански форномически предмет* (all-fornomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен микрофорномически предмет* (general joint social microfornomic thing), което е същото
като съвкупен всеобхватен микрофорномически предмет (joint
comprehensive microfornomic thing) и като народностопански микрофорномически предмет* (all-microfornomic thing), (β) всеобщ съвкупен обществен
мезофорномически предмет* (general joint social mesofornomic thing), което е
същото като съвкупен всеобхватен мезофорномически предмет (joint
comprehensive mesofornomic thing) и като народностопански мезофорномически предмет* (all-mesofornomic thing) и (γ) всеобщ съвкупен обществен
макрофорномически предмет* (general joint social macrofornomic thing), което
е същото като съвкупен всеобхватен макрофорномически предмет (joint
comprehensive macrofornomic thing) и като народностопански макрофорномически предмет* (all-macrofornomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен об147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществен форномически предмет* (general totalitic social fornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен форномически предмет*
(totalitic comprehensive fornomic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен обществен микрофорномически предмет* (general totalitic social microfornomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен микрофорномически
предмет* (totalitic comprehensive microfornomic thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезофорномически предмет* (general totalitic social
mesofornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезофорномически предмет* (totalitic comprehensive mesofornomic thing) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен макрофорномически предмет* (general
totalitic social macrofornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макрофорномически предмет* (totalitic comprehensive macrofornomic
thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно,
на всеобхватния микрофорномически предмет, всеобхватния мезофорномически предмет и всеобхватния макрофорномически предмет.
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната субстанциална форномическа обхватност,
ингредиентната форномическа общностност и ингредиентната общностна
форномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна форномика – (а) еднороден съвкупен отделна
форномика* (homogeneous joint single fornomy), което е същото като съвкупна
частна форномика* (joint particular fornomy) и като частностопанска форномика* (part-fornomy) [тя е като еднородна съвкупна отделна микрофорномика* (homogeneous joint single microfornomy), което е същото като съвкупна
частна микрофорномика* (joint particular microfornomy) и като частностопанска микрофорномика* (part-microfornomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна форномика* (homogeneous totalitic single fornomy), което е същото като съвкупеностна частна форномика* (totalitic particular fornomy) [тя
е като еднородна съвкупностна отделна микрофорномика* (homogeneous
totalitic single microfornomy), което е същото като съвкупеностна частна
микрофорномика* (totalitic particular microfornomy)], като съдържащите се в
(а) и (б) позиции са разновидности на частната микрофорномика;
(2) за еднородната секторна форномика – (а) еднородна съвкупна секторна форномика* (homogeneous joint sector fornomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микрофорномика* (homogeneous joint sector microfornomy) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(β) еднородна съвкупна секторна мезофорномика* (homogeneous joint sector
mesofornomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна форномика*
(homogeneous totalitic sector fornomy) [в т.ч еднородна съвкупностна секторна микрофорномика* (homogeneous totalitic sector microfornomy) и еднородна
съвкупностна секторна мезофорномика* (homogeneous totalitic sector
mesofornomy)];
(3) за еднородната обществена форномика – (а) еднородна съвкупна обществена форномика* (homogeneous joint social fornomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна обществена микрофорномика* (homogeneous joint social microfornomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезофорномика*
(homogeneous joint social mesofornomy) и (γ) еднородна съвкупна обществена
макрофорномика* (homogeneous joint social macrofornomy)] и (б) еднородна
съвкупностна обществена форномика* (homogeneous totalitic social fornomy)
[в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микрофорномика*
(homogeneous totalitic social microfornomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезофорномика* (homogeneous totalitic social mesofornomy) и (γ)
еднородна съвкупностна обществена макрофорномика* (homogeneous
totalitic social macrofornomy)];
(4) за разнородната отделна форномика – (а) разнородна съвкупна отделна форномика* (heterogeneous joint single fornomy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микрофорномика* (heterogeneous joint single microfornomy)] и
(б) разнородна съвкупностна отделна форномика* (heterogeneous totalitic
single fornomy) [тя е като разнородна съвкупностна отделна микрофорномика* (heterogeneous totalitic single fornomic microthing)];
(5) за разнородната секторна форномика – (а) разнородна съвкупна секторна форномика* (heterogeneous joint sector fornomy), което е същото като
съвкупна групова форномика* (joint group fornomy) и като груповостопанска
форномика* (group-fornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна секторна микрофорномика* (heterogeneous joint sector microfornomy), което е същото като
съвкупна групова микрофорномика* (joint group microfornomy) и като груповостопанска микрофорномика* (group-microfornomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезофорномика* (heterogeneous joint sector mesofornomy),
което е същото като съвкупна групова мезофорномика* (joint group
mesofornomy) и като груповостопанска мезофорномика* (groupmesofornomy)], и (б) разнородна съвкупностна секторна форномика*
(heterogeneous totalitic sector fornomy), което е същото като съвкупеностна
групова форномика* (totalitic group fornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкуп149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна секторна микрофорномика* (heterogeneous totalitic sector
microfornomy), което е същото като съвкупеностна групова микрофорномика* (totalitic group microfornomy) и (β) разнородна съвкупностна секторна
мезофорномика* (heterogeneous totalitic sector mesofornomy), което е същото
като съвкупеностна групова мезофорномика* (totalitic group mesofornomy)],
като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата микрофорномикаи груповата мезофорномика;
(6) за разнородната обществена форномика – (а) разнородна съвкупна
обществена форномика* (heterogeneous joint social fornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна обществена микрофорномика* (heterogeneous joint social microfornomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезофорномика*
(heterogeneous joint social mesofornomy) и (γ) разнородна съвкупна обществена макрофорномика* (heterogeneous joint social macrofornomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществена форномика* (heterogeneous totalitic social
fornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микрофорномика*
(heterogeneous totalitic social microfornomy), (β) разнородна съвкупностна обществена мезофорномика* (heterogeneous totalitic social mesofornomy) и (γ)
разнородна съвкупностна обществена макрофорномика* (heterogeneous
totalitic social macrofornomy)];
(7) за всеобщата отделна форномика – (а) всеобща съвкупна отделена
форномика* (general joint single fornomy) [тя е като всеобща съвкупна отделна микрофорномика* (general joint single microfornomy)] и (б) всеобща съвкупностна отделна форномика* (general totalitic single fornomy) [тя е като
всеобща съвкупностена отделна микрофорномика* (general totalitic single
microfornomy)];
(8) за всеобщата секторна форномика – (а) всеобща съвкупна секторна
форномика* (general joint sector fornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна секторна микрофорномика* (general joint sector microfornomy) и (β) всеобща
съвкупна секторна мезофорномика* (general joint sector mesofornomy)] и (б)
всеобща съвкупностна секторна форномика* (general totalitic sector fornomy)
[в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна микрофорномика* (general
totalitic sector microfornomy) и (β) всеобща съвкупностна секторна мезофорномика* (general totalitic sector mesofornomy)];
(9) за всеобщата обществена форномика – (а) всеобща съвкупна обществена форномика* (general joint social fornomy), което е същото като съвкупна
всеобхватна форномика(joint comprehensive fornomy) и като народностопанска форномика* (all-fornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна обществена мик150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рофорномика* (general joint social microfornomy), което е същото като съвкупна всеобхватна микрофорномика(joint comprehensive microfornomy) и като
народностопанска микрофорномика* (all-microfornomy), (β) всеобща съвкупна обществена мезофорномика* (general joint social mesofornomy), което е
същото като съвкупна всеобхватна мезофорномика(joint comprehensive
mesofornomy) и като народностопанска мезофорномика* (all-mesofornomy) и
(γ) всеобща съвкупна обществена макрофорномика* (general joint social macrofornomy), което е същото като съвкупна всеобхватна макрофорномика(joint
comprehensive macrofornomy) и като народностопанска макрофорномика*
(all-macrofornomy)], и (б) всеобща съвкупностна обществена форномика*
(general totalitic social fornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна форномика* (totalitic comprehensive fornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна обществена микрофорномика* (general totalitic social
microfornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна микрофорномика* (totalitic comprehensive microfornomy), (β) всеобща съвкупностна
обществена мезофорномика* (general totalitic social mesofornomy), което е
същото като съвкупеностна всеобхватна мезофорномика* (totalitic
comprehensive mesofornomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена макрофорномика* (general totalitic social macrofornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна макрофорномика* (totalitic comprehensive
macrofornomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности,
съответно, на всеобхватната микрофорномика, всеобхватната мезофорномикаи
всеобхватната макрофорномика.
VIII. Ингредиентната общностна форномическа форматност*
(ingrediental communitical fornomic formatness) е общо понятие за ингредиентна
общностна форномическа обхватност, ингредиентна форномическа равнищеност и ингредиентна общностна форномическа многостранност*
(ingrediental communitical fornomic multilaterality) (общностната форномическа
обхватност, форномическата равнищност и общностната форномическа многостранност са разновидности на общностната форномическа форматност).
Понятията за форномически предмет, които възникват при ингредиентната
общностна форномическа форматност, са показани във фиг. 15. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна форномическа форматност,
т.е. на първичната ингредиентна общностна форномическа форматност*
(primary ingrediental communitical fornomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна форномическа
равнищност

форномическа форматност* (organic ingrediental communitical fornomic
formatness), е показано във фиг. 16.

Обществен макрофорномически
предмет

Макрофорномически
предмет

Секторен
мезофорномически
предмет

Обществен мезофорномически
предмет

Отделен
микрофорномически
предмет

Секторен
микрофорномически
предмет

Обществен микрофорномически
предмет

Отделен
форномически
предмет

Секторена форномически предмет

Обществен форномически предмет

Мезофорномически
предмет

Микрофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
форномическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна форномическа форматност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна форномическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общественна
макрофорномика

Макрофорномика

Секторна
мезофорномика

Общественна
мезофорномика

Отделна
микрофорномика

Секторна
микрофорномика

Общественна
микрофорномика

Отделна
форномика

Секторна
форномика

Обществена
форномика

Мезофорномика

Микрофорномика

Органическа
ингредиентна
общностна
форномическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна форномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
равнищност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна форномическа многостранност*
(primary ingrediental communitical fornomic multilaterality), се конституират:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за микрофорномическия предмет – отделен микрофорномически
предмет* (single microfornomic thing) [същото като микрофорномически сингълпредмет* (microfornomic single thing)], към който се числят индивидуалният форномически предмет (individual fornomic thing), фирменият форномически предмет (firm fornomic thing), отрасловият форномически предмет (branch fornomic thing), както и други общностни (респ. институционални)
форномически формирования, секторният микрофорномически предмет*
(sector microfornomic thing) [същото като микрофорномически сектипредмет* (microfornomic sectithing)], към който се числи комплексният форномически предмет (complex fornomic thing) от фирми и други, и общественният микрофорномически предмет* (social microfornomic thing) [същото
като микрофорномически соципредмет* (microfornomic socithing)];
(2) за мезофорномическия предмет – секторният мезофорномически
предмет* (sector mesofornomic thing) [същото като мезофорномически сектипредмет* (mesofornomic sectithing)] и общественият мезофорномически
предмет* (social mesofornomic thing) [същото като мезофорномически соципредмет* (mesofornomic socithing)];
(3) за макрофорномическия предмет – общественият макрофорномически предмет* (social macrofornomic thing) [същото като макрофорномически соципредмет* (macrofornomic socithing)].
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микрофорномическия предмет – отделни микрофорномически ингредиенти* (single microfornomic ingredients), секторни микрофорномически ингредиенти* (sector
microfornomic ingredients) и обществени микрофорномически ингредиенти*
(social microfornomic ingredients); (2) за мезофорномическия предмет –
секторни мезофорномически ингредиенти* (sector mesofornomic ingredients)
и обществени мезофорномически ингредиенти* (social mesofornomic
ingredients); (3) за макрофорномическия предмет – обществени
макрофорномически ингредиенти* (social macrofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е.
при органическата ингредиентна общностна форномическа многостранност* (organic ingrediental communitical fornomic multilaterality), се конституират: (1) за микрофорномиката – отделна микрофорномика* (single
microfornomy)
[същото
като
сингълмикрофорномика*
(fornomic
singlemicrofornomy)], към който се числят индивидуалната форномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual fornomy), фирмената форномика (firm fornomy), отрасловата
форномика (branch fornomy), както и други общностни (респ. институционални) форномически формирования, секторната микрофорномика* (sector
microfornomy) [същото като сектимикрофорномика* (sectimicrofornomy)],
към който се числи комплексната форномика (complex fornomy) от фирми и
други, и общественната микрофорномика* (social microfornomy) [същото
като социмикрофорномика* (socimicrofornomy)]; (2) за мезофорномиката –
секторната мезофорномика* (sector mesofornomy) [същото като сектимезофорномика* (sectimesofornomy)] и общественага мезофорномика* (social
mesofornomy) [същото като социмезофорномика* (socimesofornomy)]; (3) за
макрофорномиката – обществената макрофорномика* (social macrofornomy)
[същото като социмакрофорномика* (socimacrofornomy)].
Ингредиентната общностна форномическа многостранност е ингредиентен форномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти
от цялостното поле на ингредиентната общностна форномическа форматност,
дефинирани едновременно от ингредиентната форномическа равнищност и
ингредиентната общностна форномическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна форномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна форномическа равнищност, ингредиентна форномическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна форномическа
композитност* (ingrediental communistically-levelic fornomic compositness)
(форномическата равнищност, форномическата общностност и общностноравнищната форномическа композитност са разновидности на общностноравнищната форномическа съставност). Понятията за форномически предмет
(това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностно-равнищната форномическа съставност, са показани
във фиг. 17. Това е първично прилагане на ингредиентната общностноравнищна форномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностно-равнищна форномическа съставност* (primary ingrediental
communistically-levelic fornomic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна
форномическа съставност* (organic ingrediental communistically-levelic
fornomic compoundness), е показано във фиг. 18.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна форономическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микрофорномически
предмет

Мезофорномически
предмет

Макрофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
форномическа
композитност

Съвкупен
микрофорномически
предмет

Съвкупностен микрофорномически
предмет

Съвкупен
мезофорномически
предмет

Съвкупностен
мезофорномически
предмет

Съвкупен
макрофорномически
предмет

Съвкупностен макрофорномически
предмет

Съвкупен
форномически
предмет

Съвкупностен
форномически
предмет

Първична ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна форномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна форономическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микрофорномика

Съвкупна
микрофорномика

Съвкупностна
микрофорномика

Мезофорномика

Съвкупна
мезофорномика

Съвкупностна
мезофорномика

Макрофорномика

Съвкупна
макрофорномика

Съвкупностна
макрофорномика

Съвкупна
форномика

Съвкупностна
форномика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
форномическа
композитност

Органическа ингредиентна
форномическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
равнищност и ингредиентната форномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна общностно-равнищна форномическа композитност*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary ingrediental communistically-levelic fornomic compositness), се конституират:
(1) за микрофорномическия предмет – съвкупен микрофорномическа
предмет* (joint microfornomic thing) – когато общностно-дефинираният микрофорномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични микрофорномически предмети, все едно че е един единствен и отделен микрофорномически предмет, и
съвкупностен микрофорномически предмет* (totalitic microfornomic thing) –
когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го
по-нискообхватни частични и хомогенни микрофорномически предмети;
(2) за мезофорномическия предмет – съвкупен мезофорномически предмет* (joint mesofornomic thing) – когато общностно-дефинираният мезофорномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите
го по-нискообхватни частични и хомогенни мезофорномически предмети, все
едно че е един единствен и отделен мезофорномически предмет, и съвкупностен мезофорномически предмет* (totalitic mesofornomic thing) – когато той
се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го понискообхватни частични и хомогенни мезофорномически предмети;
(3) за макрофорномическия предмет – съвкупен макрофорномически
предмет* (joint macrofornomic thing) – когато общностно-дефинираната макрофорномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макрофорномически
предмети, все едно че е един единствен и отделен макрофорномически предмет, и съвкупностен микрофорномически предмет* (totalitic macrofornomic
thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни микрофорномически предмети.
Като форномически връзки в горепосочените форномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микрофорномическия предмет – съвкупни микрофорномически ингредиенти* (joint microfornomic ingredients) и съвкупностни микрофорномически ингредиенти*
(totalitic microfornomic ingredients); (2) за мезофорномическия предмет – съвкупни мезофорномически ингредиенти* (joint mesofornomic ingredients) и
съвкупностни мезофорномически ингредиенти* (totalitic mesofornomic ingredients); (3) за макрофорномическия предмет – съвкупни макрофорномически ингредиенти* (joint macrofornomic ingredients) и съвкупностни макрофорномически ингредиенти* (totalitic macrofornomic ingredients).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната общностна форномическа обхватност и ингредиентната
форномическа общностност, се конституират:
(1) за микрофорномическата предмет: (а) към отделния микрофорномическа предмет – съвкупен отделен микрофорномически предмет* (joint single microfornomic thing) и съвкупностен отделен микрофорномически предмет* (totalitic single microfornomic thing); (б) към секторния микрофорномическа предмет – съвкупен секторен микрофорномически предмет* (joint sector microfornomic thing) и съвкупностен секторен микрофорномически
предмет* (totalitic sector microfornomic thing); (в) към обществения микрофорномически предмет – съвкупен обществен микрофорномически предмет*
(joint social microfornomic thing) и съвкупностен обществен микрофорномически предмет* (totalitic social microfornomic thing);
(2) за мезофорномическия предмет: (а) към секторния мезофорномически
предмет – съвкупен секторен мезофорномически предмет* (joint sector mesofornomic thing) и съвкупностен секторен мезофорномически предмет*
(totalitic sector mesofornomic thing); (б) към обществения мезофорномически
предмет – съвкупен обществен мезофорномически предмет* (joint social
mesofornomic thing) и съвкупностен обществен мезофорномически предмет* (totalitic social mesofornomic thing);
(3) за макрофорномическия предмет: към обществения макрофорномическа предмет – съвкупен обществен макрофорномически предмет* (joint social
macrofornomic thing) и съвкупностен обществен макрофорномически предмет* (totalitic social macrofornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна форномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic fornomic compoundness) е общо понятие
за ингредиентна форномическа равнищност, ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна форномическа
композитност* (ingrediental substantially-levelic fornomic compositness) (форномическата равнищност, форномическа субстанциалност и субстанциалноравнищната форномическа композитност са разновидности на субстанциалноравнищната форномическа съставност). Понятията за форномически предмети
(това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната форномическа съставност, са показа159
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни във фиг. 19. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-равнищна форномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна
субстанциално-равнищна форномическа съставност* (primary ingrediental
substantially-levelic fornomic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциалноравнищна форномическа съставност* (organic ingrediental substantiallylevelic fornomic compoundness), е показано във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна форномическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микрофорномически
предмет

Мезофорномически
предмет

Макрофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
форномическа
композитност

Агрегатен
микрофорномически
предмет

Множествен микрофорномически
предмет

Агрегатен
мезофорномически
предмет

Множествен мезофорномически
предмет

Агрегатен
макрофорномически
предмет

Множествен макрофорномически
предмет

Агрегатен
форномически
предмет

Множествен форномически предмет

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна форномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна форномическа
равнищност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микрофорномика

Агрегатна
микрофорномика

Множествена
микрофорномика

Мезофорномика

Агрегатна
мезо
форномика

Множествена
мезо
форномика

Макрофорномика

Агрегатна
макрофорномика

Множествена
макрофорномика

Агрегатна
форномика

Множествена
форномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
форномическа
композитност

Органическа ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна форномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
равнищност и ингредиентната форномическа субстанциалност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-равнищна форномическа компо162
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитност* (primary ingrediental substantially-levelic fornomic compositness), се
конституират:
(1) агрегатен микрофорномически предмет* (aggregate microfornomic
thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микрофорномически предмет* (aggregate all-microfornomic thing)] и множествен микрофорномически предмет* (plural microfornomic thing) [негова разновидност е
множественият народностопански микрофорномически предмет* (plural
all-microfornomic thing)];
(2) агрегатен мезофорномически предмет* (aggregate mesofornomic
thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезофорномически предмет* (aggregate all-mesofornomic thing)] и множествен мезофорномически предмет* (plural mesofornomic thing) [нейгова разновидност
е множественият народностопански мезофорномически предмет* (plural
all-mesofornomic thing)];
(3) агрегатен макрофорномически предмет* (aggregate macrofornomic
thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански макрофорномически предмет* (aggregate all-macrofornomic thing)] и множественият макрофорномически предмет* (plural macrofornomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макрофорномически
предмет* (plural all-macrofornomic thing)].
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната форномическа субстанциалност и ингредиентната форномическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен форномически предмет – (а) агрегатен съвкупен микрофорномически предмет* (aggregate joint microfornomic thing), (б)
агрегатен съвкупен мезофорномически предмет* (aggregate joint
mesofornomic thing) и (в) агрегатен съвкупен макрофорномически предмет*
(aggregate joint macrofornomic thing); освен това: (а) агрегатният микрофорномически предмет, съвкупният микрофорномически предмет и агрегатният съвкупен микрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
общ микрофорномически предмет (total microfornomic thing), (б) агрегатният
мезофорномически предмет, съвкупният мезофорномически предмет и агрегатният съвкупен мезофорномически предмет са разновидности на по-общото
понятие за общ мезофорномически предмет (total mesofornomic thing), (в) агрегатният макрофорномически предмет, съвкупният макрофорномически
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет и агрегатният съвкупна макрофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ макрофорномически предмет (total
macrofornomic thing);
(2) към множествения съвкупен форномически предмет – (а) множествен
съвкупен микрофорномически предмет* (aggregate joint microfornomic thing),
(б) множествен съвкупен мезофорномически предмет* (aggregate joint
mesofornomic thing) и (в) множествен съвкупен макрофорномически предмет* (aggregate joint macrofornomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен форномически предмет – (а) агрегатен
съвкупностен
микрофорномически
предмет*
(aggregate
totalitic
microfornomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезофорномически предмет* (aggregate totalitic mesofornomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен
макрофорномически предмет* (aggregate totalitic macrofornomic thing);
(4) към множествен съвкупностен форномически предмет – (а) множествен съвкупностен микрофорномически предмет* (plural totalitic
microfornomic thing), (б) множествен съвкупностен мезофорномически
предмет* (plural totalitic mesofornomic thing) и (в) множествен съвкупностен
макрофорномически предмет* (plural totalitic macrofornomic thing); освен това: (а) множественият микрофорномически предмет, съвкупностният микрофорномически предмет и множественият съвкупностен микрофорномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест микрофорномически предмет (reticulated microfornomic thing), (б) множественият мезофорномически предмет, съвкупностният мезофорномически предмет и множественият съвкупностен мезофорномически предмет са разновидности на пообщото понятие за мрежест мезофорномически предмет (reticulated
mesofornomic thing), (в) множественият макрофорномически предмет, съвкупностният макрофорномически предмет и множественият съвкупностен макрофорномическа предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест
макрофорномически предмет (reticulated macrofornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална форномическа обхвтност, ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
форномическа
композитност*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ingrediental substantially-substantialitic fornomic compositness) (субстанциалната
форномическа обхватност, форномическата субстанциалност и субстанциалносубстанциалностната форномическа композитност са разновидности на субстанциално-субстанциалностната форномическа съставност). Понятията за
форномически предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност, са показани във фиг. 21. Това е първично прилагане на
ингредиентната субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност,
т.е. на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
fornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
на органическата ингредиентна субстанциално-субстанциалностна форномическа съставност* (organic ingrediental substantially-substantialitic
fornomic compoundness), е показано във фиг. 22.

165

165

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еднороден
форномически
предмет

Агрегатен
еднорден
форномически
предмет

Множествен еднороден форномически
предмет

Разнороден
форномически
предмет

Агрегатен
разнороден форномически
предмет

Множествен разнороден форномически
предмет

Всеобщ
форномически
предмет

Агрегатен
всеобщ
форномически
предмет

Множествен всеобщ
форномически предмет

Агрегатен
форномически
предмет

Множествен форномически предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна форномическа
композитност

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
форномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еднородна
форномика

Агрегатна
еднордна
форномика

Множествена еднородна
форномика

Разнородна
форномика

Агрегатна
разнордна
форномика

Множествена разнородна
форномика

Всеобща
форномика

Агрегатна
всеобща
форномика

Множествена
всеобща
форномика

Агрегатна
форномика

Множествена
форномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна форномическа
композитност

Органическа ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
форномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
субстанциалност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
fornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден форномически предмет* (aggregate
homogeneous fornomic thing) и множествен еднороден форномическа предмет* (plural homogeneous fornomic thing);
(2) агрегатен разнороден форномически предмет* (aggregate
heterogeneous fornomic thing) и множествен разнороден форномически
предмет* (plural heterogeneous fornomic thing);
(3) агрегатен всеобщ форномически предмет* (plural general fornomic
thing) и множествен всеобщ форномически предмет* (plural general
fornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната форномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална форномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден форномически предмет – (а) агрегатен
еднороден
микрофорномически
предмет*
(aggregate
homogeneous
microfornomic thing), (б) агрегатен еднороден мезофорномически предмет*
(aggregate homogeneous mesofornomic thing) и (в) агрегатен еднороден макрофорномически предмет* (aggregate homogeneous macrofornomic thing);
(2) към множествения еднороден форномически предмет – (а) множествен еднороден микрофорномически предмет* (plural homogeneous
microfornomic thing), (б) множествен еднороден мезофорномически предмет* (plural homogeneous mesofornomic thing) и (в) множествен еднороден
макрофорномически предмет* (plural homogeneous macrofornomic thing);
(3) към агрегатния разнороден форномически предмет – (а) агрегатен
разнороден микрофорномически предмет* (aggregate heterogeneous
microfornomic thing), (б) агрегатен разнороден мезофорномически предмет*
(aggregate heterogeneous mesofornomic thing) и (в) агрегатен разнороден макрофорномически предмет* (aggregate heterogeneous macrofornomic thing);
(4) към множествения разнороден форномически предмет – (а) множествен разнороден микрофорномически предмет* (plural heterogeneous
microfornomic thing), (б) множествен разнороден мезофорномически предмет* (plural heterogeneous mesofornomic thing) и (в) множествен разнороден
макрофорномически предмет* (plural heterogeneous macrofornomic thing);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) към агрегатния всеобщ форномически предмет – (а) агрегатен всеобщ
микрофорномически предмет* (aggregate general microfornomic thing), (б) агрегатен всеобщ мезофорномически предмет* (aggregate general
mesofornomic thing) и (в) агрегатен всеобщ макрофорномически предмет*
(aggregate general macrofornomic thing);
(6) към множествения всеобщ форномически предмет – (а) множествен
всеобщ микрофорномически предмет* (plural general microfornomic thing), (б)
множествен всеобщ мезофорномически предмет* (plural general
mesofornomic thing) и (в) множествен всеобщ макрофорномически предмет* (plural general macrofornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната форномическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic fornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна форномическа обхвтност, ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна форномическа композитност* (ingrediental
substantially-substantialitic fornomic compositness) (общностната форномическа
обхватност, форномическата субстанциалност и форномическата общностносубстанциалностна композитност са разновидности на общностносубстанциалностната форномическа съставност). Понятията за форномически
предмет (това се отнася и за форномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната общностно-субстанциалностна форномическа съставност,
са показани във фиг. 23. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-субстанциалностната форномическа съставност, т.е. на първичната
ингредиентна общностно-субстанциалностната форномическа съставност* (primary ingrediental communistically-substantialitic fornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна общностно-субстанциалностната форномическа съставност* (organic ingrediental scommunistically-substantialitic fornomic compoundness), е показано във фиг. 24.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отделен
форномически
предмет

Агрегатен
отделен
форномически
предмет

Множествен отделен форномически
предмет

Секторен
форномически
предмет

Агрегатен
секторен
форномически
предмет

Множествен секторен форномически
предмет

Обществен
форномически
предмет

Агрегатен
обществен
форномически
предмет

Множествен общствен форномически
предмет

Агрегатен
форномически
предмет

Множествен форномически предмет

Първична
ингредиентна
общностносубстанциалностна форномическа
композитност

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна форномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отделна
форномика

Агрегатна
отделна
форномика

Множествена
отделна
форномика

Секторна
форномика

Агрегатна
секторнафорномика

Множествена
секторна
форномика

Обществена
форномика

Агрегатна
обществена
форномика

Органическа
ингредиентна
общностносубстанциалностна форномическа
композитност

Агрегатна
форномика

Множествена обществена
форномика

Множествена
форномика

Органическа ингредиентна
форномическа субстанциалност

Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна форномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната форномическа
субстанциалност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна общностно-субстанциалностна форноми171
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic fornomic
compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела форномически предмет* (aggregate single fornomic
thing) и множествен отделен форномически предмет* (plural single
fornomic thing);
(2) агрегатен секторен форномически предмет* (aggregate sector
fornomic thing) и множествен секторен форномически предмет* (plural social fornomic thing);
(3) агрегатен обществен форномически предмет* (aggregate social
fornomic thing) и множествен обществен форномически предмет* (plural
sector fornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната форномическа равнищност, ингредиентната форномическа субстанциалност и ингредиентната общностна форномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен форномически предмет – агрегатен отделен
микрофорномически предмет* (aggregate single microfornomic thing);
(2) към множествения отделен форномически предмет – множествен
отделен микрофорномически предмет* (plural single microfornomic thing);
(3) към агрегатния секторен форномически предмет – (а) агрегатен секторен микрофорномически предмет* (aggregate sector microfornomic thing),
(б) агрегатен секторен мезофорномически предмет* (aggregate sector
mesofornomic thing);
(4) към множествения секторен форномически предмет – (а) множествен
секторен микрофорномически предмет* (plural sector microfornomic thing),
(б) множествен секторен мезофорномически предмет* (plural sector
mesofornomic thing);
(5) към агрегатния обществен форномически предмет – (а) агрегатен обществeн микрофорномически предмет* (aggregate social microfornomic
thing), (б) агрегатен обществен мезофорномически предмет* (aggregate social mesofornomic thing), (в) агрегатен обществен макрофорномически предмет* (aggregate social macrofornomic thing);
(6) към множествения обществен форномически предмет – (а) множествен обществен микрофорномически предмет* (plural social microfornomic
thing), (б) множествен обществен мезофорномически предмет* (plural so-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cial mesofornomic thing), (в) множествен обществен макрофорномически
предмет* (plural social macrofornomic thing).
На всички разновидности на тези форномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на форномически ингредиенти и форномики.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа обобщеност
към понятието за форномически обопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа обобщеност* (primary ingrediental fornomic generalizedness)]:
(1) форномически обопредмет* (fornomic gething) [съкратено от и същото като обобщен форномически предмет* (generalized fornomic thing)] – общо
понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиентната форномическа обобщеност; форномически предмет, конституиран в
обофорномиката;
(2) форномически субстопредмет* (fornomic substothing) [същото като
субстанциалностен форномически предмет* (substantialitical fornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиентната форномическа субстанциалност; форномически
предмет, конституиран в субстофорномиката;
(3) форномически консипредмет* (fornomic consithing) [същото като
консистентностен форномически предмет* (consistentness fornomic thing)]
– общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от
ингредиентната субстанциална форномическа обхватност; форномически
предмет, конституиран в консифорномиката;
(4) форномически комбипредмет* (fornomic combithing) [същото като
комбинаторностен форномически предмет* (combinatonaritic fornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиентната форномическа общностност; форномически предмет, конституиран в комбифорномиката;
(5) форномически комунипредмет* (fornomic communithing) [същото като общностностен форномически предмет* (combinatonaritic fornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиентната общностна форномическа обхватност; форномически предмет, конституиран в комунифорномиката;
(6) форномически левелпредмет* (fornomic levelthing) [същото като равнищностен форномически предмет* (levelness fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиент-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната форномическа равнищност; форномически предмет, конституиран в левелфорномиката;
(7) форномически рангпредмет* (fornomic rangething) [същото като обхватностен форномически предмет* (rangeness fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет, породени от ингредиентната форномическа обхватност; форномически предмет, конституиран в рангфорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа обобщеност към понятието за обсифорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
обобщеност* (organic ingrediental fornomic generalizedness)]:
(1) обофорномика* (gefornomy) [съкратено от и същото като обобщена
форномика* (generalized fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
форномиката, породени от ингредиентната форномическа обобщеност;
(2) субстофорномика* (substofornomy) [същото като субстанциалностна форномика* (substantialitical fornomy)] – общо понятие за разновидностите
на форномиката, породени от ингредиентната форномическа субстанциалност;
(3) консифорномика* (consifornomy) [същото като консистентностна
форномика* (consistentness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
форномиката, породени от ингредиентната субстанциална форномическа обхватност;
(4) комбифорномика* (combifornomy) [същото като комбинаторностна
форномика* (combinatonaritic fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
форномиката, породени от ингредиентната форномическа общностност;
(5) комунифорномика* (communifornomy) [същото като общностностна
форномика* (combinatonaritic fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
форномиката, породени от ингредиентната общностна форномическа обхватност;
(6) левелфорномика* (levelfornomy) [същото като равнищностна форномика* (levelness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната форномическа равнищност;
(7) рангфорномика* (rangefornomy) [същото като обхватностна форномика* (rangeness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната форномическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на форномическия предмет съобразно с ингредиентната форномическа обобщеност могат да се изведат (да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
fornomic rangeness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика,
а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава форномическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват. Представлява общо понятие за ингредиентната субстанциална форномическа обхватност и ингредиентната общностна форномическа обхватност. Този критерий предполага, че форномическите предмети от по-широкия субстанциален и институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите форномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната форномическа равнищност, където форномическите предмети от погорно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество
форномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност). Той е една от
разновидностите на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната форномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа обхватност
към понятието за форномически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа обхватност* (primary ingrediental fornomic rangeness)]:
(1) форномически рангпредмет* (fornomic rangthing) [съкратено от и същото като обхватностен форномически предмет* (rangeness fornomic thing)]
– общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа обхватност и общо понятие за консистентностен форномически предмет (форномически консипредмет) и общностен форномически комунипредмет (форномически комунипредмет) в даден
общностен обхват; форномически предмет, конституиран в рангфорномиката;
(2) форномически партипредмет* (fornomic partithing) [съкратено от и
същото като частен форномически предмет* (particular fornomic thing)] –
общо понятие за еднороден форномически предмет (форномически хомопредмет) и отделен форномически предмет (форномически сингълпредмет) с
еднаква и еднородна качествена определеност в даден общностен обхват; форномически предмет, конституиран в партифорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) форномически групопредмет* (fornomic groupthing) [съкратено от и
същото като групов форномически предмет* (group fornomic thing)] – общо
понятие за разнородeн форномически предмет (форномически хетеропредмет)
и секторен форномически предмет (форномически сектипредмет) с нееднаква
и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; форномически предмет, конституиран в групофорномиката;
(4) форномически компрепредмет* (fornomic comprething) [съкратено от
и същото като всеобхватностен форномически предмет* (comprehensive
fornomic thing)] – общо понятие за всеобщ форномически и предмет (форномически дженипредмет) и обществен форномически предмет (форномически
соципредмет), които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) форномически предмети в обществен обхват; форномически предмет, конституиран в компрефорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа обхватност към понятието за рангфорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
обхватност* (organic ingrediental fornomic rangeness)]:
(1) рангфорномика* (rangfornomy) [съкратено от и същото като обхватностна форномика* (rangeness fornomy)] – общо понятие за разновидностите
на форномиката, породени от ингредиентната форномическа обхватност и
общо понятие за консистентностна форномика (консифорномика) и общностна
форномика (комунифорномика); състои се от форномически рангпредмети (от
обхватностни форномически предмети);
(2) партифорномика* (partifornomy) [съкратено от и същото като частна
форномика* (particular fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната форномическа обхватност се състои от форномически партипредмети (от частни форномически предмети); общо понятие за еднородна (хомофорномика) и отделна форномика (сингълфорномика);
(3) групофорномика* (groupfornomy) [съкратено от и същото като групова
форномика* (group fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната форномическа обхватност се състои от форномически групопредмети (от групови форномически предмети); – общо понятие за разнородна форномика (хетерофорномика) и секторна форномика (форномически сектипредмет);
(4) компрефорномика* (comprefornomy) [съкратено от и същото като всеобхватна форномика* (comprehensive fornomy)] – форномика, която от гледна
точка на ингредиентната форномическа обхватност се състои от форноми176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески компрепредмети (от всеобхватностни форномически предмети); общо
понятие за всеобща форномика (дженифорномика) и обществена форномика
(социфорномика).
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ
fornomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна форномическа обхватност;
ингредиентна общностна форномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална форномическа обхватност.

(ingrediental

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
fornomic combinationarity) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който
разграничава форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти,
форномическите системи и форномическите ингредиенти) според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната
икономическа общностност е частен случай на ингредиентната форномическа общностност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа общностност към понятието за форномически комбипредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа общностност* (primary ingrediental fornomic combinationarity)]:
(1) форномически комбипредмет* (fornomic combithing) [съкратено от и
същото като комбинаторностен форномически предмет* (combinationaritic
fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа общностност; форномически предмет, конституиран в комбифорномиката;
(2) форномически джоинтпредмет* (fornomic jointthing) [съкратено от и
същото като съвкупен форномически предмет* (joint fornomic thing)] – форномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционалнодефинирани форномически предмети, все едно че е един единствен и отделен
форномически предмет (където отделните форномически предмети на съвкупния форномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) форномически предмети на съставящите го по-нискообхватни инсти177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туционално-дефинирани форномически предмети, като последните са представени в съвкупностния форномически предмет); форномически предмет, конституиран в джоинтфорномиката;
(3) форномически тотипредмет* (fornomic totithing) [съкратено от и
същото като съвкупностен форномически предмет* (totalitic fornomic thing)]
– форномически предмет, когато той се разглежда като като форномическа
съвкупност* (fornomic totality) от съставящите го по-нискообхватни частични
и единични форномически предмети; форномически предмет, конституиран в
тотифорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа общностност към понятието за комбифорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа общностност* (organic ingrediental fornomic combinationarity)]:
(1) комбифорномика* (combifornomy) [съкратено от и същото като общностностна форномика* (combinationaritic fornomy)] – общо понятие за разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната форномическа
общностност; състои се от форномически комбипредмети (от общностностни
форномически предмети);
(2) джоинтфорномика* (jointfornomy) [съкратено от и същото като съвкупна форномика* (joint fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната форномическа общностност се състои от форномически джоинтпредмети (от съвкупни форномически предмети);
(3) тотифорномика* (totifornomy) [съкратено от и същото като съвкупностна форномика* (totalitic fornomy)] – форномика, която от гледна точка на
ингредиентната форномическа общностност се състои от форномически тотипредмети (от съвкупностни форномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
fornomic severality) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика,
а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, според който
форномическите предмети* (fornomic things) (в т.ч. и форномическите
обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) (вж.
икономически предмет) се разделят на необособени и обособени по отношение заобикалящата ги нефорномическа и форномическа среда* (fornomic
medium) (вж. икономическа среда). Негов частен случай е критерият на ингредиентната икономическа отделимост.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа отделимост
към понятието за форномически сетипредмет (съкратено от форномически
предмет на отделимостта – separability fornomic thing) поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic severality)]:
(1) форномически сетипредмет* (fornomic setithing) [същото като сетитен форномически предмет* (sеtited fornomic thing)] (сетитен = отделимостен) (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за
разновидностите на сетитния форномически предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа отделимост; според органическото прилагане
[т.е. според органическата ингредиентна форномическа отделимост*
(organic ingrediental fornomic severality)] на него отговаря понятието за сетитна форномика* (setited fornomy) [същото като сетифорномика*
(setifornomy)];
(2) форномически инсепапредмет* (fornomic insepathing) (съкратено от
inseparated) [същото като необособен форномически предмет* (inseparated
fornomic thing)] – форномически предмет (макар и дефинитивно ограничен
като всички форномически предмети), който форномически не е обособен от
заобикалящата го нефорномическа и форномическа среда и при който не се
идентифицира някакво форномическо взаимодействие между него и средата;
т.е. той има пасивно форномическо отношение към средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена форномика*
(inseparated fornomy) [същото като инсепафорномика* (insepafornomy)];
(3) форномически сепапредмет* (fornomic sepathing) (съкратено от
separated) [същото като обособен форномически предмет* (separated fornomic
thing) или още форномически сепаратум* (fornomic separatum)] – форномически предмет, който форномически е обособен от заобикалящата го нефорномическа и форномическа среда и при който се идентифицира наличие или
отсъствие на форномическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има
пасивно или активно форномическо отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него
в изход към нея) (вж. функционална икономическа система) и (б) цялостност
(форномическият предмет като цяло притежава форномически свойства, различни от и надграждащи свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност
на икономическата система); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обособена форномика* (separated fornomy) [същото като
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сепафорномика* (sepafornomy)]; ако не е посочено друго, под форномически
предмет обиковено се подразбира форномическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между форномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са нулеви), той е закрит форномически сепапредмет* (covered fornomic sepathing)
или още закрит форномически сепаратум* (covered fornomic separatum) (вж.
закрита икономическа система), а когато има взаимодействие между форномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително,
входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит форномически сепапредмет* (discovered fornomic sepathing) или още открит форномически сепаратум* (discovered fornomic separatum) (вж. открита икономическа
система), което се определя още като форномическа единица* (fornomic
participant) (вж. икономическа единица). На тези две понятия съответстват закрита сепафорномика* (covered sepafornomy) и открита сепафорномика*
(discovered sepafornomy).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic posideepness) (същото като ингредиентна форномическа позиционна дълбочина и съкратено от ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна форномическа дълбочина) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно
и за техните производни), ингредиентна форномическа рекогнисцираност,
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа
позиция и ингредиентна форномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и
на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната форномическа позидълбочина е ингредиентната икономическа позидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа позидълбочина към понятието за форномически позидиппредмет* (fornomic
posideepthing) (съкратено от позиционен дълбочинен форномически предмет
– positional deepness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа позидълбочина* (primary ingrediental fornomic posideepness), която е
комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary
ingrediental fornomic position) и първичната ингредиентна форномическа
дълбочина* (primary ingrediental fornomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа позидълбочина към понятието за позидипфорномика* (posideepfornomy) (съкратено от позиционна
дълбочинна форномика – positional deepness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа позидълбочина* (organic ingrediental fornomic
posideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic
deepness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позидиппредмет според първичната
ингредиентна форномическа позидълбочина

Първична ингредиентна форномическа
позиция

Първична
ингредиентна
форномическа
позидълбочина
(форномически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
позипредмет

Форномически
позидиппредмет

Форномически
позиинспредмет

Форномически
позиспеципредмет

Форномически
позиаутспредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
интрадиппредмет

Форномически
интраинспредмет

Форномически
интраспеципредмет

Форномически
интрааутспредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
фейсдиппредмет

Форномически
фейсинспредмет

Форномически
фейсспеципредмет

Форномически
фейсаутспредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
екстрадиппредмет

Форномически
екстраинспредмет

Форномически
екстраспеципредмет

Форномически
екстрааутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа позидълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
позиция

Органическа
ингредиентна
форномическа
позидълбочина
(позидипфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дълбочина
Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Позифорномика

Позидипфорномика

Позиинсфорномика

Позиспецифорномика

Позиаутсфорномика

Интрафорномика

Интрадипфорномика

Интраинсфорномика

Интраспецифорномика

Интрааутсфорномика

Фейсфорномика

Фейсдипфорномика

Фейсинсфорномика

Фейсспецифорномика

Фейсаутсфорномика

Екстрафорномика

Екстрадипфорномика

Екстраинсфорномика

Екстраспецифорномика

Екстрааутсфорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic posipriority) (същото като ингредиентна форномическа
позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна форномическа
позиция и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна
форномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1)
форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на приоритетност
на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от форномическия субект. Частен случай на ингредиентната форномическа позиприоритетност е ингредиентната икономическа позиприоритетност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа позиприоритетност към понятието за форномически позиприопредмет* (fornomic
posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен форномически
предмет – positional prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна форномическа позиприоритетност* (primary ingrediental
fornomic posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна
форномическа позиция* (primary ingrediental fornomic position) и първичната
ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic
priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа позиприоритетност към понятието за позиприофорномика*
(posipriofornomy) (съкратено от позиционна приоритетностна форномика –
positional prioritical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа позиприоритетност* (organic ingrediental fornomic posipriority), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция*
(organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic ingrediental fornomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна форномическа позиприоритетност

Първична ингредиентна форномическа
позиция

Първична
ингредиентна
форномическа
позиприоритетност
(форномически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
позипредмет

Форномически
позиприопредмет

Форномически
позитипопредмет

Форномически
позикопредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
интраприопредмет

Форномически
интратипопредмет

Форномически
интракопредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
фейсприопредмет

Форномически
фейстипопредмет

Форномически
фейскопредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
екстраприопредмет

Форномически
екстратипопредмет

Форномически
екстракопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
Форномическа позиция

Органическа
ингредиентна
форномическа
позиприоритетност
(позиприофорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Позифорномика

Позиприофорномика

Позитипофорномика

Позикофорномика

Интрафорномика

Интраприофорномика

Интратипофорномика

Интракофорномика

Фейсфорномика

Фейсприофорномика

Фейстипофорномика

Фейскофорномика

Екстрафорномика

Екстраприофорномика

Екстратипофорномика

Екстракофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic posiresolventness) (същото като ингредиентна форномическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна разрешаваща форномическа способност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа позиция и
ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техните разновидности. Частен случай на ингредиентната форномическа позиразрешителност е ингредиентната икономическа позиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа позиразрешителност към понятието за форномически позирезопредмет* (fornomic
posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ форномически предмет
– positional resolving fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
позиразрешителност*
(primary
ingrediental
fornomic
posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental fornomic position) и първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental
resolving fornomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа позиразрешителност към понятието за позирезофорномика* (posiresofornomy) (съкратено от позиционна разрешаваща форномика – positional resolving fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
позиразрешителност*
(organic
ingrediental
fornomic
posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическата
ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental
resolving fornomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна форномическа позиразрешителност

Първична ингредиентна форномическа
позиция

Първична
ингредиентна
форномическа
позиразрешителност
(форномически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
позипредмет

Форномически
позирезопредмет

Форномически
позитенпредмет

Форномически
позиексопредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
интрарезопредмет

Форномически
интратенпредмет

Форномически
интраексопредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
фейсрезопредмет

Форномически
фейстенпредмет

Форномически
фейсексопредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
екстрарезопредмет

Форномически
екстратенпредмет

Форномически
екстраексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
Форномическа позиция

Органическа
ингредиентна
форномическа
позиразрешителност
(позирезофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Позифорномика

Позирезофорномика

Позитенфорномика

Позиексофорномика

Интрафорномика

Интрарезофорномика

Интратенфорномика

Интраексофорномика

Фейсфорномика

Фейсрезофорномика

Фейстенфорномика

Фейсексофорномика

Екстрафорномика

Екстрарезофорномика

Екстратенфорномика

Екстраексофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental fornomic
position) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава
форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) според мястото, което те
заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Той е
една от разновидностите на ингредиентното форномическо разположение.
Ингредиентната икономическа позиция е частен случай на ингредиентната
форномическа позиция.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа позиция
към понятието за позифорномика поражда следните негови разновидности
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position)]:
(1) позифорномика* (posifornomy) [съкратено от и същото като позиционна форномика* (positional fornomy)] – общо понятие за разновидностите на
позифорномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа позиция;
(2) интрафорномика* (intrafornomy) [същото като нуклеарна форномика* (nuclearary fornomy), както и съкратено от и същото като интрапозиционна форномика* (intrapositional fornomy)] – позифорномика, която се разполага
във вътрешността на дадена обособена форномика (респ. на дадена форномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда (върху
екстрафорномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея
посредством фейсфорномиката (взаимодействието между интрафорномиката и
екстрафорномиката е опосредствано, а взаимодействието между интрафорномиката и фейсфорномиката, както и взаимодействието между фейсфорноиката
и екстрафорномиката е непосредствено);
(3) фейсфорномика* (facefornomy) [същото като гранична форномика*
(boundary fornomy), както и съкратено от и същото като фейспозиционна форномика* (facepositional fornomy)] – позифорномика, която е границата на дадена обособена форномика (респ. на дадена форномическа система) и която
непосредствено взаимодейства с околната (външната) среда (с екстрафорномиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интрафорномиката);
(4) екстрафорномика* (extrafornomy) [съкратено от и същото като добавена форномика* (plus fornomy), както и съкратено от и същото като екстрапозиционна форномика* (extrapositional fornomy)] – позифорномика, която е
част от заобикалящата обособената форномика (респ. дадената форномическа
система) среда, която е непосредствено позиционирана до нейната граница и
която взамодейства с тази система посредством фейсфорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа позиция към
понятието за форномически позипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental fornomic position)]:
(1) форномически позипредмет* (fornomic posithing) [съкратено от и същото като позиционен форномически предмет* (positional fornomic thing)] –
общо понятие за разновидностите на форномическия позипредмет от гледна
точка на ингредиентната форномическа позиция; форномически предмет,
конституиран в позифорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) форномически интрапредмет* (fornomic intrathing) [същото като
нуклеарен форномически предмет* (nuclearary fornomic thing) – форномически предмет, конституиран в интрафорномиката;
(3) форномически фейспредмет* (fornomic facething) [същото като граничен форномически предмет* (boundary fornomic thing) – форномически
предмет, конституиран в фейсфорномиката;
(4) форномически екстрапредмет* (fornomic extrathing) [същото като
добавен форномически предмет* (plus fornomic thing) – форномически предмет, конституиран в екстрафорномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ПРИОИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic priohistoricity) (същото като ингредиентна форномическа приоритетностна историчност и съкратено от ингредиентна форномическа приоритетност и ингредиентна форномическа историчност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиента форномическа приоритетност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от форномическия
субект и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа приоисторичност към понятието за хифорномически приопредмет* (hifornomic
priothing) (съкратено от историчностен приоритетностен форномически
предмет – historicitical prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа приоисторичност* (primary ingrediental fornomic
priohistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа
приоритетност*
(primary
ingrediental
fornomic
priority
/antecedenceness/) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа приоисторичност към понятието за хиприофорномика* (hipriofornomy) (съкратено от историчностна
приоритетностна форномика – historicitical prioritical fornomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа приоисторичност* (organic
11
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental fornomic priohistoricity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic ingrediental fornomic
priority /antecedenceness/) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия приопредмет според
първичната ингредиентна форномическа приоисторичност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
приоисторичност
(хифорномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност
Хифорномически
приопредмет

Хифорномически
типопредмет

Хифорномически
копредмет

Форномически
предмет

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
приопредмет

Субфорномически
типопредмет

Субфорномически
копредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
приопредмет

Конфорномически
типопредмет

Конфорномически
копредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
приопредмет

Профорномически
типопредмет

Профорномически
копредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
приопредмет

Ексфорномически
типопредмет

Ексфорномически
копредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
приопредмет

Фифорномически
типопредмет

Фифорномически
копредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа приоисторичност

Органическа ингредиентна
форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
приоисторичност
(хиприофорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
приоритетност
Хиприофорномика

Хитипофорномика

Хикофорномика

Форномика

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Субфорномика

Приосубфорномика

Типосубфорномика

Косубфорномика

Конфорномика

Приоконфорномика

Типоконфорномика

Коконфорномика

Профорномика

Приопрофорномика

Типопрофорномика

Копрофорномика

Икофорномика

Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Ексфорномика

Приоексфорномика

Типоексфорномика

Коексфорномика

Фифорномика

Приофифорномика

Типофифорномика

Кофифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic posisensitivity) (същото като ингредиентна форномическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна структурна форномическа чувствителност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа позиция и
ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по този начин
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към
външните въздействия. Частен случай на ингредиентната форномическа
позичувствителност е ингредиентната икономическа позичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа позичувствителност към понятието за форномически позисенсипредмет* (fornomic
posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен форномически
предмет – positional sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна форномическа позичувствителност* (primary ingrediental
fornomic posisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
форномическа позиция* (primary ingrediental fornomic position) и първичната
ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural fornomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа позичувствителност към
понятието за позисенсифорномика* (posisensifornomy) (съкратено от
позиционна сенситивностна форномика – positional sensitivitical fornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности
според органическата ингредиентна форномическа позичувствителност*
(organic ingrediental fornomic posisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic
position) и органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа позичувствителност

Първична ингредиентна форномическа
позиция

Първична
ингредиентна
форномическа
позичувствителност
(форномически
позисенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
позипредмет

Форномически
позисенсипредмет

Форномически
позифундпредмет

Форномически
позиконструпредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
интрасенсипредмет

Форномически
интрафундпредмет

Форномически
интраконструпредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
фейссенсипредмет

Форномически
фейсфундпредмет

Форномически
фейсконструпредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
екстрасенсипредмет

Форномически
екстрафундпредмет

Форномически
екстраконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
Форномическа позиция

Органическа
ингредиентна
форномическа
позичувствителност
(позисенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Позифорномика

Позисенсифорномика

Позифундфорномика

Позиконструфорномика

Интрафорномика

Интрасенсифорномика

Интрафундфорномика

Интраконструфорномика

Фейсфорномика

Фейссенсифорномика

Фейсфундфорномика

Фейсконструфорномика

Екстрафорномика

Екстрасенсифорномика

Екстрафундфорномика

Екстраконструфорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПРИОЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic priologicality) (същото като ингредиентна форномическа приоритетностна логичност и съкратено от ингредиентна форномическа приоритетност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента форномическа приоритетност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им
(изследването и управлението им) от форномическия субект и (2) съставните
части на форномиката.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа приологичност към понятието за логофорномически приопредмет* (logofornomic
priothing) (съкратено от логичностен приоритетностен форномически
предмет – logicalitic prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа приологичност* (primary ingrediental fornomic
priologicality), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа
приоритетност*
(primary
ingrediental
fornomic
priority
/antecedenceness/) и първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа приологичност към понятието за
логоприофорномика* (logopriofornomy) (съкратено от логичностна приоритетностна форномика – logicalitic prioritical fornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна форномическа приологичност* (organic ingrediental fornomic
priologicality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа
приоритетност*
(organic
ingrediental
fornomic
priority
/antecedenceness/) и органическата ингредиентна форномическа логичност*
(organic ingrediental fornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия приопредмет според
първичната ингредиентна форномическа приологичност

Първична ингредиентна форномическа
логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
приологичност
(логофорномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност
Логофорномически
приопредмет

Логофорномически
типопредмет

Логофорномически
копредмет

Форномически
предмет

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Техномически
предмет

Техномически
приопредмет

Техномически
типопредмет

Техномически
копредмет

Субномически
предмет

Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
приопредмет

Суперномически
типопредмет

Суперномически
копредмет

Реномически
предмет

Реномически
приопредмет

Реномически
типопредмет

Реномически
копредмет

Социономически
предмет

Социономически
приопредмет

Социономически
типопредмет

Социономически
копредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
приопредмет

Екзосубномически
типопредмет

Екзосубномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логоприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа приологичност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
приологичност
(логоприофорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
приоритетност
Логоприофорномика

Логотипофорномика

Логокофорномика

Форномика

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Техномика

Приотехномика

Типотехномика

Котехномика

Субномика

Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Суперномика

Приосуперномика

Типосуперномика

Косуперномика

Реномика

Приореномика

Типореномика

Кореномика

Социономика

Приосоциономика

Типосоциономика

Косоциономика

Екзосубномика

Приоекзосубномика

Типоекзосубномика

Коекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПРИОРИТЕТНТОСТ* (ingrediental
fornomic priority /antecedenceness/) (навсякъде форномика се подразбира като
субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и
за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий
(вж. форномическа ингредиентност), според който форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) се класифицират според степента на тяхната
приоритетност при третирането им (изследването и управлението им) от форномическия субект. Извън субективното им третиране няма приоритетност на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическите предмети в горния смисъл. Частен случай на ингредиентната
форномическа приоритетност е ингредиентната икономическа приоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа приоритетност към понятието за форномически приопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. според първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоритетностен форномически предмет* (prioritical fornomic
thing) [същото като форномически приопредмет* (fornomic priothing)] [в т.ч.
приоритетностен форномически обект* (prioritical fornomic object), приоритетностна форномическа система* (prioritical fornomic system), приоритетностен форномически ингредиент* (prioritical fornomic ingredient)] –
общо понятие за типичния форномически предмет и допълващия форномически предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа приоритетност;
(2) типичен форномически предмет* (typical fornomic thing) [същото като форномически типопредмет* (fornomic typothing)] [в т.ч. типичен форномически обект* (typical fornomic object), типична форномическа система* (typical fornomic system), типичен форномически ингредиент* (typical
fornomic ingredient)] – форномически предмет, който е присъщ на типофорномиката;
(3) допълващ форномически предмет* (complementary fornomic thing)
[същото като форномически копредмет* (fornomic cothing)] [в т.ч. допълващ
форномически обект* (complementary fornomic object), допълваща форномическа система* (complementary fornomic system), допълващ форномически
ингредиент* (complementary fornomic ingredient)] – форномически предмет,
който е присъщ на кофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа приоритетност към понятието за приофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic ingrediental fornomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приофорномика* (priofornomy) (съкратено от и същото като приоритетностна форномика – prioritical fornomy) – общо понятие за разновидностите на приофорномиката от гледна точка на ингредиентната форномическа
приоритетност (т.е. общо понятие за типофорномиката и кофорномиката);
(2) типофорномика* (typofornomy) (съкратено от типична форномика –
typical fornomy;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) кофорномика* (cofornomy) (съкратено от допълваща форномика –
complementary fornomy.
В своята общност типофорномиката и кофорномиката образуват форномиката в нейната цялост.
Типофорномиката е такава страна (аспект) от форномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически
форномически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически форномически ингредиенти (последните са най-характерните диалектически форномически ингредиенти, т.е. такива, които са типични за форномиката). Към тях
се числят (1) форномическата ценност (тя е частен случай на форномическата същност), (2) форномическата феност (тя е частен случай на форномическото явление), (3) форномическият контив (той е частен случай на
форномическото съдържание), (4) форномическият актив (той е частен
случай на форномическата форма) (в т.ч. форномическата полезност и
форномическата стойност), (5) форномическият субстат (той е частен
случай на форномическата субстанция), (6) форномическият запас (той е
частен случай на форномическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типофорномиката са тентипофорномиката и ексотипофорномиката (вж. ингредиентна форномическа резоприоритетност).
Кофорномиката е такава страна (аспект) от форномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните)
диалектически форномически предмети, в т.ч. и от допълващите (комплементарните) диалектически форномически ингредиенти (допълващи към
типичните диалектически форномически предмети и типичните диалектически форномически ингредиенти), т.е. от такива, които не са характерни само за форномиката, но доразвиват различни страни на типичните форномически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към тях се числят
форномически предмети и ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното във форномиката, обективностното и субективностното във форномиката, форномическото количество и форномическото
качество, частта и цялото в форномиката, форномическата статика и
форномическата динамика, абсолютното и относителното във форномиката,
абстрактно в форномиката и конкретно в форномиката и т.н. Съставни
части на кофорномиката са тенкофорномиката и ексокофорномиката (вж.
ингредиентна форномическа резоприоритетност).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ПРИОХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic priohilogicality) (същото като ингредиентна форномическа приоритетностна историчностна логичност и съкратено от ингредиентна форномическа приоритетност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентипо
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа приоритетност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по
този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им)
от форномическия субект, (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на форномиката и (3) съставните части на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа приохилогичност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа приохилогичност* (primary ingrediental fornomic priohilogicality), която е комбинация от
първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary
ingrediental fornomic priority /antecedenceness/), първичната ингредиентна
форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически приопредмет* (hilogofornomic
priothing) (съкратено от историчностно-логичностен приоритетностен
форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според приопървичната ингредиентна форномическа
приохилогичност* (prioprimary ingrediental fornomic priohilogicality)];
(2)
към
понятието
за
хилогофорномически
типопредмет*
(hilogofornomic typothing) (съкратено от историчностно-логичностен типичен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според типопървичната ингредиентна форномическа приохилогичност* (typoprimary ingrediental fornomic priohilogicality)];
(3) към понятието за хилогофорномически копредмет* (hilogofornomic
cothing) (съкратено от историчностно-логичностен допълващ форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разно-

23

203

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности според копървичната ингредиентна форномическа приохилогичност* (coprimary ingrediental fornomic priohilogicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия приопредмет според приопървичната
ингредиентна форномическа приохилогичност

Приопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Приопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
приопредмет

Логосубфорномически
приопредмет

Логоконфорномически
приопредмет

Логопрофорномически
приопредмет

Логоикофорномически
приопредмет

Логоексфорномически
приопредмет

Логофифорномически
приопредмет

Хистофорномически
приопредмет

Форномически
приопредмет

Субфорномически
приопредмет

Конфорномически
приопредмет

Профорномически
приопредмет

Икофорномически
приопредмет

Ексфорномически
приопредмет

Фифорномически
приопредмет

Хистотехномически
приопредмет

Техномически
приопредмет

Субтехномически
приопредмет

Контехномически
приопредмет

Протехномически
приопредмет

Икотехномически
приопредмет

Екстехномически
приопредмет

Фитехномически
приопредмет

Хистосубномически
приопредмет

Субномически
приопредмет

Субсубномически
приопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
приоприоприоприоприопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
приопредмет

Суперномически
приопредмет

Субсуперномически
приопредмет

Консуперномически
приопредмет

Просуперномически
приопредмет

Икосуперномически
приопредмет

Екссуперномически
приопредмет

Фисуперномически
приопредмет

Хистореномически
приопредмет

Реномически
приопредмет

Субреномически
приопредмет

Конреномически
приопредмет

Прореномически
приопредмет

Икореномически
приопредмет

Ексреномически
приопредмет

Фиреномически
приопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
приопредмет
Хистоекзосубномически
приопредмет

СубСоционосоциономически
мически
приоприопредмет
предмет

Консоциономически
приопредмет

Просоциономически
приопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
приоприопредмет предмет

Фисоциономически
приопредмет

Субекзосубномически
приопредмет

Конекзосубномически
приопредмет

Проекзосубномически
приопредмет

Икоекзосубномически
приопредмет

Фиекзосубномически
приопредмет

Екзосубномически
приопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия типопредмет според типопървичната
ингредиентна форномическа приохилогичност

Типопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Типопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
типопредмет

Логосубфорномически
типопредмет

Логоконфорномически
типопредмет

Логопрофорномически
типопредмет

Логоикофорномически
типопредмет

Логоексфорномически
типопредмет

Логофифорномически
типопредмет

Хистофорномически
типопредмет

Форномически
типопредмет

Субфорномически
типопредмет

Конфорномически
типопредмет

Профорномически
типопредмет

Икофорномически
типопредмет

Ексфорномически
типопредмет

Фифорномически
типопредмет

Хистотехномически
типопредмет

Техномически
типопредмет

Субтехномически
типопредмет

Контехномически
типопредмет

Протехномически
типопредмет

Икотехномически
типопредмет

Екстехномически
типопредмет

Фитехномически
типопредмет

Хистосубномически
типопредмет

Субномически
типопредмет

Субсубномически
типопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
типотипотипотипотипопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
типопредмет

Суперномически
типопредмет

Субсуперномически
типопредмет

Консуперномически
типопредмет

Просуперномически
типопредмет

Икосуперномически
типопредмет

Екссуперномически
типопредмет

Фисуперномически
типопредмет

Хистореномически
типопредмет

Реномически
типопредмет

Субреномически
типопредмет

Конреномически
типопредмет

Прореномически
типопредмет

Икореномически
типопредмет

Ексреномически
типопредмет

Фиреномически
типопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
типопредмет
Хистоекзосубномически
типопредмет

СубСоционосоциономически
мически
типотипопредмет
предмет

Консоциономически
типопредмет

Просоциономически
типопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
типотипопредмет предмет

Фисоциономически
типопредмет

Субекзосубномически
типопредмет

Конекзосубномически
типопредмет

Проекзосубномически
типопредмет

Икоекзосубномически
типопредмет

Фиекзосубномически
типопредмет

Екзосубномически
типопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия копредмет според копървичната
ингредиентна форномическа приохилогичност

Копървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Копървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
копредмет

Логосубфорномически
копредмет

Логоконфорномически
копредмет

Логопрофорномически
копредмет

Логоикофорномически
копредмет

Логоексфорномически
копредмет

Логофифорномически
копредмет

Хистофорномически
копредмет

Форномически
копредмет

Субфорномически
копредмет

Конфорномически
копредмет

Профорномически
копредмет

Икофорномически
копредмет

Ексфорномически
копредмет

Фифорномически
копредмет

Хистотехномически
копредмет

Техномически
копредмет

Субтехномически
копредмет

Контехномически
копредмет

Протехномически
копредмет

Икотехномически
копредмет

Екстехномически
копредмет

Фитехномически
копредмет

Хистосубномически
копредмет

Субномически
копредмет

Субсубномически
копредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
кококококопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
копредмет

Суперномически
копредмет

Субсуперномически
копредмет

Консуперномически
копредмет

Просуперномически
копредмет

Икосуперномически
копредмет

Екссуперномически
копредмет

Фисуперномически
копредмет

Хистореномически
копредмет

Реномически
копредмет

Субреномически
копредмет

Конреномически
копредмет

Прореномически
копредмет

Икореномически
копредмет

Ексреномически
копредмет

Фиреномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
копредмет
Хистоекзосубномически
копредмет

СубСоционосоциономически
мически
кокопредмет
предмет

Консоциономически
копредмет

Просоциономически
копредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
кокопредмет предмет

Фисоциономически
копредмет

Субекзосубномически
копредмет

Конекзосубномически
копредмет

Проекзосубномически
копредмет

Икоекзосубномически
копредмет

Фиекзосубномически
копредмет

Екзосубномически
копредмет

Ексекзосубномически
копредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа приохилогичност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
приохилогичност* (organic ingrediental fornomic priohilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа приоритетност*
(organic ingrediental fornomic priority /antecedenceness/), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и
органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic
ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогоприофорномика* (hilogopriofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна приоритетностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според
приономическата
ингредиентна
форномическа
приохилогичност*
(prionomic ingrediental fornomic priohilogicality)];
(2) към понятието за хилоготипофорномика* (hilogotypofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна типична форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според типономическата ингредиентна форномическа приохилогичност* (typonomic
ingrediental fornomic priohilogicality)];
(3) към понятието за хилогокофорномика* (hilogocofornomy) (съкратено
от историчностно-логичностна допълваща форномика) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според кономическата
ингредиентна форномическа приохилогичност* (conomic ingrediental
fornomic priohilogicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогоприофорномиката според приоорганическата ингредиентна
форномическа приохилогичност

Приоорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Приоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоприофорномика

Логоприосубфорномика

Логоприоконфорномика

Логоприопрофорномика

Логоприоикофорномика

Логоприоексфорномика

Логоприофифорномика

Хистоприо-форномика

Приофорномика

Приосубфорномика

Приоконфорномика

Приопрофорномика

Приоикофорномика

Приоексфорномика

Приофифорномика

Хистоприотехномика

Приотехномика

Приосубтехномика

Приоконтехномика

Приопротехномика

Приоикотехномика

Приоекстехномика

Приофитехномика

Приопросубномика
(приопрономика)

Приоикосубномика
(приоико
номика)

Приоекссубномика
(приоексномика)

Приофисубномика
(приофиномика)

Хистоприосубномика

Приосубномика

Приосубсубномика

Приоконсубномика
(приоконсуномика)

Хистоприосуперномика

Приосуперномика

Приосубсуперномика

Приоконсуперномика

Приопросуперномика

Приоикосуперномика

Приоекссуперномика

Приофисуперномика

Хистоприореномика

Приореномика

Приосубреномика

Приоконреномика

Приопрореномика

Приоикореномика

Приоексреномика

Приофиреномика

Хистоприосоциономика

Приосоциономика

ПриоПриоПриоПриоПриоПриосубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоприоекзосубномика

Приоекзосубномика

Приосубекзосубномика

Приоконекзосубномика

32

Приопроекзосубномика

Приоикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилоготипофорномиката според типоорганическата ингредиентна
форномическа приохилогичност

Типоорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Типоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логотипофорномика

Логотипосубфорномика

Логотипоконфорномика

Логотипопрофорномика

Логотипоикофорномика

Логотипоексфорномика

Логотипофифорномика

Хистотипо-форномика

Типофорномика

Типосубфорномика

Типоконфорномика

Типопрофорномика

Типоикофорномика

Типоексфорномика

Типофифорномика

Хистотипотехномика

Типотехномика

Типосубтехномика

Типоконтехномика

Типопротехномика

Типоикотехномика

Типоекстехномика

Типофитехномика

Типопросубномика
(типопрономика)

Типоикосубномика
(типоико
номика)

Типоекссубномика
(типоексномика)

Типофисубномика
(типофиномика)

Хистотипосубномика

Типосубномика

Типосубсубномика

Типоконсубномика
(типоконсуномика)

Хистотипосуперномика

Типосуперномика

Типосубсуперномика

Типоконсуперномика

Типопросуперномика

Типоикосуперномика

Типоекссуперномика

Типофисуперномика

Хистотипореномика

Типореномика

Типосубреномика

Типоконреномика

Типопрореномика

Типоикореномика

Типоексреномика

Типофиреномика

Хистотипосоциономика

Типосоциономика

ТипоТипоТипоТипоТипоТипосубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистотипоекзосубномика

Типоекзосубномика

Типосубекзосубномика

Типоконекзосубномика

34

Типопроекзосубномика

Типоикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогокофорномиката според коорганическата ингредиентна
форномическа приохилогичност

Коорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Коорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокофорномика

Логокосубфорномика

Логококонфорномика

Логокопрофорномика

Логокоикофорномика

Логокоексфорномика

Логокофифорномика

Хистоко-форномика

Кофорномика

Косубфорномика

Коконфорномика

Копрофорномика

Коикофорномика

Коексфорномика

Кофифорномика

Хистокотехномика

Котехномика

Косубтехномика

Коконтехномика

Копротехномика

Коикотехномика

Коекстехномика

Кофитехномика

Копросубномика
(копрономика)

Коикосубномика
(коико
номика)

Коекссубномика
(коексномика)

Кофисубномика
(кофиномика)

Хистокосубномика

Косубномика

Косубсубномика

Коконсубномика
(коконсуномика)

Хистокосуперномика

Косуперномика

Косубсуперномика

Коконсуперномика

Копросуперномика

Коикосуперномика

Коекссуперномика

Кофисуперномика

Хистокореномика

Кореномика

Косубреномика

Коконреномика

Копрореномика

Коикореномика

Коексреномика

Кофиреномика

Хистокосоциономика

Косоциономика

КоКоКоКоКоКосубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокоекзосубномика

Коекзосубномика

Косубекзосубномика

Коконекзосубномика

Копроекзосубномика

Коикоекзосубномика

Коексекзосубномика

Кофиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic priosensitivity) (същото като ингредиентна форномическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна форномическа приоритетност и ингредиентна структурна форномическа
чувствителност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа приоритетност и ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от форномическия субект и (2) степените на структурната
чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия.
Частен случай на ингредиентната форномическа приочувствителност е ингредиентната икономическа приочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа приочувствителност към понятието за форномически приосенсипредмет* (fornomic
priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен форномически предмет – prioritical sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа приочувствителност* (primary ingrediental fornomic
priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority) и първичната
ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural fornomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната форномическа приочувствителност към понятието за приосенсифорномика* (priosensifornomy) (съкратено от приоритетностна сенситивностна форномика – prioritical sensitivitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна форномическа приочувствителност* (organic
ingrediental fornomic priosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic ingrediental fornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------priority) и органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity)].

37

217

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа приочувствителност

Първична ингредиентна
форномическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
форномическа
приочувствителност
(форномически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
приопредмет

Форномически
приосенсипредмет

Форномически
приофундпредмет

Форномически
приоконструпредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
типосенсипредмет

Форномически
типофундпредмет

Форномически
типоконструпредмет

Форномически
копредмет

Форномически
косенсипредмет

Форномически
кофундпредмет

Форномически
коконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
форномическа
приочувствителност
(приосенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Приофорномика

Приосенсифорномика

Приофундфорномика

Приоконструфорномика

Типофорномика

Типосенсифорномика

Типофундфорномика

Типоконструфорномика

Кофорномика

Косенсифорномика

Кофундфорномика

Коконструфорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на приосенсифорномиката (на разрешаващата сенситивностна форномика) са показани във фиг. 1.
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Органическа
ингредиентна форномическа
приоритетност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кофорномика

Кофундфорномика

Коконсифорномика

Типофорномика

Типофунд
форномика

Типоконсифорномика

Приосенсифорномика

Фундфорномика

Консифорномика

Органичска ингредиентна
структурна форномическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на приосенсифорномиката (на приоритетностната сенситивностна форномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща форномическа способност и ингредиентната форномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната форномическа приочувствителност) и които са разновидности на понятието за форномически приосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен форномически предмет):
А. При фундфорномиката: (1) за типофундфорномиката – фундаментален форномически типопредмет* (fundamental fornomic typothing) [същото като форномически типофундпредмет* (fornomic typofundthing)] [в т.ч.
фундаментален форномически типообект* (fundamental fornomic
typoobject), фундаментална форномическа типосистема* (fundamental
fornomic typosystem) и фундаментален форномически типоингредиент*
(fundamental fornomic typoingredient)]; (2) за кофундфорномиката – фунда40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ментален форномически копредмет* (fundamental fornomic cothing) [същото
като форномически кофундпредмет* (fornomic cofundthing)] [в т.ч. фундаментален форномически кообект* (fundamental fornomic coobject), фундаментална форномическа косистема* (fundamental fornomic cosystem) и фундаментален
форномически
коингредиент*
(fundamental
fornomic
coingredient)];
Б. При конструфорномиката: (1) за типоконструфорномиката – конструктивен форномически типопредмет* (constructive fornomic typothing)
[същото
като
форномически
типоконструпредмет*
(fornomic
typoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен форномически типообект* (constructive fornomic typoobject), конструктивна форномическа типосиситема*
(constructive fornomic typosystem) и конструктивен форномически типоингредиент* (constructive fornomic typoingredient)]; (2) за коконструфорномиката – конструктивен форномически копредмет* (constructive fornomic
cothing) [същото като форномически коконструпредмет* (fornomic
coconstruthing)] [в т.ч. конструктивен форномически кообект* (constructive
fornomic coobject), конструктивна форномическа косистема* (constructive
fornomic cosystem) и конструктивен форномически коингредиент* (constructive fornomic coingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на форномическия
приосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен форномически предмет)
са показани във фиг. 2.
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Първична
ингредиентна форномическа
приоритетност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форномически
копредмет

Форномически
кофунд-

Форномически
коконси-

предмет

предмет

Форномически
типопредмет

Форномически
типофундпредмет

Форномически
типоконси
предмет

Форномически
приосенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна форномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на форномическия приосенсипредмет
(на приоритетностния сенситивностен форномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
fornomic levelness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) в зависимост от това
на кое равнище на обобщеност на форномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че
форномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от
съответствуващите им по качество ингредиенти на форномическите предмети
от по-ниско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната форномическа обхватност, където форномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите форномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмети от по-тесния обхват на обобщеност). Той е една от разновидностите
на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа равнищност е частен случай на ингредиентната форномическа равнищност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа равнищност
към понятието за форномически левелпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа равнищност* (primary ingrediental fornomic levelness)]:
(1) форномически левелпредмет* (fornomic levelthing) [съкратено от и
същото като равнищностен форномически предмет* (levelness fornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от
гледна точка на ингредиентната форномическа равнищност; форномически
предмет, конституиран в левелфорномиката;
(2) форномически микропредмет* (fornomic microthing) [съкратено от и
същото като микрофорномически предмет* (microfornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от форномически предмети на микрофорномическо равнище; форномически предмет, конституиран в микрофорномиката;
(3) форномически мезопредмет* (fornomic mesothing) [съкратено от и
същото като мезофорномически предмет* (mesofornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от форномически предмети на мезофорномическо равнище; форномически предмет, конституиран в мезофорномиката;
(4) форномически макропредмет* (fornomic macrothing) [съкратено от и
същото като макрофорномически предмет* (macrofornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от форномически предмети на мезофорномическо равнище; форномически предмет, конституиран в макрофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа равнищност към понятието за левелфорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа равнищност* (organic ingrediental fornomic levelness)]:
(1) левелфорномика* (levelfornomy) [съкратено от и същото като равнищностна форномика* (levelness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната форномическа равнищност; състои се от форномически левелпредмети (от равнищностни форномически предмети);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) микрофорномика* (microfornomy) – форномика, която от гледна точка
на ингредиентната форномическа равнищност се състои от форномически
микропредмети (от микрофорномически предмети);
(3) мезофорномика* (mesofornomy) – форномика, която от гледна точка
на ингредиентната форномическа равнищност се състои от форномически
мезопредмети (от мезофорномически предмети);
(4) макрофорномика* (macrofornomy) – форномика, която от гледна точка
на ингредиентната форномическа равнищност се състои от форномически
макропредмети (от макрофорномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic resohistoricity) (същото като ингредиентна форномическа резолвентна историчност и съкратено от ингредиентна разрешаваща
форномическа способност и ингредиентна форномическа историчност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа способност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на
форномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката.
Първичното прилагането на ингредиентната форномическа резоисторичност към понятието за хифорномически резопредмет* (hifornomic
resothing) (съкратено от историчностен разрешаващ форномически предмет – historicitical resolving fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа
резоисторичност*
(primary
ingrediental
fornomic
resohistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic
power) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа резоисторичносткъм към понятието за хирезофорномика* (hiresofornomy) (съкратено от историчностна разрешаваща
форномика – historicitical resolving fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа резоисторичност* (organic ingrediental fornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resohistoricity), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic
power) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия резопредмет според
първичната ингредиентна форномическа резоисторичност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
резоисторичност
(хифорномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Хифорномически
резопредмет

Хифорномически
тенпредмет

Хифорномически
ексопредмет

Форномически
предмет

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
резопредмет

Субфорномически
тенпредмет

Субфорномически
ексопредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
резопредмет

Конфорномически
тенпредмет

Конфорномически
ексопредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
резопредмет

Профорномически
тенпредмет

Профорномически
ексопредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
резопредмет

Ексфорномически
тенпредмет

Ексфорномически
ексопредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
резопредмет

Фифорномически
тенпредмет

Фифорномически
ексопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирезофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа резоисторичност

Органическа ингредиентна
форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
резоисторичност
(хирезофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Хирезофорномика

Хитенфорномика

Хиексофорномика

Форномика

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Субфорномика

Резосубфорномика

Тенсубфорномика

Ексосубфорномика

Конфорномика

Резоконфорномика

Тенконфорномика

Ексоконфорномика

Профорномика

Резопрофорномика

Тенпрофорномика

Ексопрофорномика

Икофорномика

Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Ексфорномика

Резоексфорномика

Тенексфорномика

Ексоексфорномика

Фифорномика

Резофифорномика

Тенфифорномика

Ексофифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РЕЗОЛВЕНТНОСТ* (ingrediental
fornomic resolventness) – същото като ингредиентна разрешаваща форномическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РЕЗОЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic resologicality) (същото като ингредиентна форномическа резолвентна логичност и съкратено от ингредиентна разрешаваща форномическа
способност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа способност и
ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа резологичност към понятието за логофорномически резопредмет* (logofornomic
resothing) (съкратено от логичностен разрешаващ форномически предмет –
logicalitic resolving fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа резологичност* (primary ingrediental fornomic resologicality), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
резологичност към понятието за логорезофорномика* (logoresofornomy) (съкратено от логичностна разрешаваща форномика – logicalitic resolving
fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа резологичност* (organic ingrediental fornomic resologicality), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност*
(organic ingrediental resolving fornomic power) и органическата ингредиентна
форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия резопредмет според
първичната ингредиентна форномическа резологичност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
резологичност
(логофорномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Логофорномически
резопредмет

Логофорномически
тенпредмет

Логофорномически
ексопредмет

Форномически
предмет

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Техномически
предмет

Техномически
резопредмет

Техномически
тенпредмет

Техномически
ексопредмет

Субномически
предмет

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
резопредмет

Суперномически
тенпредмет

Суперномически
ексопредмет

Реномически
предмет

Реномически
резопредмет

Реномически
тенпредмет

Реномически
ексопредмет

Социономически
предмет

Социономически
резопредмет

Социономически
тенпредмет

Социономически
ексопредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
резопредмет

Екзосубномически
тенпредмет

Екзосубномически
ексопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорезофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа резологичност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
резологичност
(логорезофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Логорезофорномика

Логотенфорномика

Логоексофорномика

Форномика

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Техномика

Резотехномика

Тентехномика

Ексотехномика

Субномика

Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Суперномика

Резосуперномика

Тенсуперномика

Ексосуперномика

Реномика

Резореномика

Тенреномика

Ексореномика

Социономика

Резосоциономика

Тенсоциономика

Ексосоциономика

Екзосубномика

Резоекзосубномика

Тенекзосубномика

Ексоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic resopriority) (същото като ингредиентна форномическа
резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща
форномическа способност и ингредиентна форномическа приоритетност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа способност и ингредиентна форномическа приоритетност и по този
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането
на форномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на
приоритетност на форномическите предмети, разглеждани от страна на форномическите субекти. Частен случай на ингредиентната форномическа резоприоритетност е ингредиентната икономическа резоприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа резоприоритетност към понятието за форномически резоприопредмет* (fornomic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен форномически
предмет – resolving prioritical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа резоприоритетност* (primary ingrediental fornomic resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power) и първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary
ingrediental fornomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа резоприоритетност към понятието за резоприофорномика* (resopriofornomy) (съкратено от разрешаваща приоритетностна форномика – resolving prioritical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа резоприоритетност* (organic ingrediental
fornomic resopriority), която е комбинация от органическата ингредиентно
разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving
fornomic power) и органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic ingrediental fornomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна форномическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разшещаваща форномическа
способност

Първична
ингредиентна
форномическа
резоприоритетност
(форномически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
резопредмет

Форномически
резоприопредмет

Форномически
резотипопредмет

Форномически
резокопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
тенприопредмет

Форномически
тентипопредмет

Форномически
тенкопредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
ексоприопредмет

Форномически
ексотипопредмет

Форномически
ексокопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
форномическа
способност

Органическа
ингредиентна
форномическа
резоприоритетност
(резоприофорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Резофорномика

Резоприофорномика

Резотипофорномика

Резокофорномика

Тенфорномика

Тенприофорномика

Тентипофорномика

Тенкофорномика

Ексофорномика

Ексоприофорномика

Ексотипофорномика

Ексокофорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резоприофорномиката (на разрешаващата приоритетностна форномика) са показани във фиг. 1.
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Органическа
ингредиентна разрешаваща
форномическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ексофорномика

Ексотипофорномика

Ексокофорномика

Тенфорномика

Тентипо
форномика

Тенкофорномика

Резоприофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Органическа
ингредиентна форномическа
приоритетност
Фиг. 1. Разновидности на резоприофорномиката (на разрешаващата
приоритетностна форномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща форномическа способност и ингредиентната форномическа приоритетност (т.е. на ингредиентната форномическа резоприоритетност) и които са разновидности на понятието за форномически резоприопредмет) (на разрешаващия приоритетностен форномически предмет):
А. При типофорномиката: (1) за тентипофорномиката – типичен
форномически тенпредмет* (typical fornomic tenthing) [същото като форномически тентипопредмет* (fornomic tentypothing)] [в т.ч. типичен форномически тенобект* (typical fornomic tenobject), типична форномическа
тенсистема* (typical fornomic tensystem) и типичен форномически тенингредиент* (typical fornomic teningredient)]; (2) за ексотипофорномиката –
типичен форномически ексопредмет* (typical fornomic exothing) [същото
54

234

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като форномически ексотипопредмет* (fornomic exotypothing)] [в т.ч. типичен форномически ексообект* (typical fornomic exoobject), типична форномическа ексосистема* (typical fornomic exosystem) и типичен форномически
ексоингредиент* (typical fornomic exoingredient)];
Б. При кофорномиката: (1) за тенкофорномиката – допълващ форномически тенпредмет* (complementary fornomic tenthing) [същото като форномически тенкопредмет* (fornomic tencothing)] [в т.ч. допълващ форномически тенобект* (complementary fornomic tenobject), допълваща форномическа тенсистема* (complementary fornomic tensystem) и допълващ форномически тенингредиент* (complementary fornomic teningredient)]; (2) за ексокофорномиката – допълващ форномически ексопредмет* (complementary
fornomic exothing) [същото като форномически ексокопредмет* (fornomic
exocothing)] [в т.ч. допълващ форномически ексообект* (complementary
fornomic exoobject), допълваща форномическа ексосистема* (complementary
fornomic exosystem) и допълващ форномически ексоингредиент*
(complementary fornomic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на форномическия резоприопредмет (на разрешаващия приоритетностен форномически предмет) са
показани във фиг. 2.
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Първична
ингредиентна разрешаваща
форномическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форномически
ексопредмет

Форномически
ексотипопредмет

Форномически
ексокопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
тентипопредмет

Форномически
тенкопредмет

Форномически
резоприо
предмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Първична
ингредиентна форномическа
приоритетност
Фиг. 2. Разновидности на форномическия резоприопредмет
(на разрешаващия приоритетностен форномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РЕЗОСЕНСИХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic resosensihilogicality) (същото като ингредиентна форномическа разрешаващо-сенситивностна историчностна логичност и съкратено от ингредиентна разрешаваща форномическа способност, ингредиентна структурна форномическа чувствителност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – четвъртичен
ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа
способност, ингредиентна структурна форномическа чувствителност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности, (2)
степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към
външните въздействия, (3) степените (периодите и етапите) на развитието на
форномиката и (4) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа резосенсихилогичност към понятието за хилогофорномически резосенсипредмет*
(hilogofornomic resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен
историчностно-логичностен
форномически
предмет
–
resolving
sensitivitical historicitical-logicalitic fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1, и неговите подразновидности, посочени в табл. 2
3, 4 и 5 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
резосенсихилогичност* (primary ingrediental fornomic resosensihilogicality),
която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power), първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural fornomic sensitivity), първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicitiy) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic
logicality)]. Според ингредиентната форномическа резочувствителност подразновидности на форномическия резосенсипредмет са форномическият идеен
предмет (форномическият прелипредмет), форномическият рационален предмет (форномическият рациопредмет), форномическият концептуален предмет
(форномическият концептпредмет) и форномическият оперативен предмет
(форномическият опепредмет).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия резосенсипредмет според резосенсипървичната ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Резосенсипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Резосенсипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
резосенсипредмет

Логосубфорномически
резосенсипредмет

Логоконфорномически
резосенсипредмет

Логопрофорномически
резосенсипредмет

Логоикофорномически
резосенсипредмет

Логоексфорномически
резосенсипредмет

Логофифорномически
резосенсипредмет

Хистофорномически
резосенсипредмет

Форномически
резосенсипредмет

Субфорномически
резосенсипредмет

Конфорномически
резосенсипредмет

Профорномически
резосенсипредмет

Икофорномически
резосенсипредмет

Ексфорномически
резосенсипредмет

Фифорномически
резосенсипредмет

Хистотехномически
резосенсипредмет

Техномически
резосенсипредмет

Субтехномически
резосенсипредмет

Контехномически
резосенсипредмет

Протехномически
резосенсипредмет

Икотехномически
резосенсипредмет

Екстехномически
резосенсипредмет

Фитехномически
резосенсипредмет

Хистосубномически
резосенсипредмет

Субномически
резосенсипредмет

Субсубномически
резосенсипредмет

Хистосуперномически
резосенсипредмет

Суперномически
резосенсипредмет

Субсуперномически
резосенсипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
резорезорезорезорезосенсисенсисенсисенсисенсипредмет
предмет предмет предмет предмет
Консуперномически
резосенсипредмет
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Просуперномически
резосенсипредмет

Икосуперномически
резосенсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистореномически
резосенсипредмет

Реномически
сенсипредмет

Субреномически
сенсипредмет

Конреномически
сенсипредмет

Прореномически
сенсипредмет

Икореномически
сенсипредмет

Ексреномически
сенсипредмет

Фиреномически
сенсипредмет

Хистосоциономически
резосенсипредмет

СубСоционосоциономически
мически
резорезосенсисенсипредмет
предмет

Консоциономически
резосенсипредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
резорезосенсисенсипредмет предмет

Екссоциономически
резосенсипредмет

Фисоциономически
резосенсипредмет

Субекзосубномически
резосенсипредмет

Конекзосубномически
резосенсипредмет

Проекзосубномически
резосенсипредмет

Ексекзосубномически
резосенсипредмет

Фиекзосубномически
резосенсипредмет

Хистоекзосубномически
резосенсипредмет

Екзосубномически
резосенсипредмет
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Икоекзосубномически
резосенсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия прелипредмет (идеен предмет) според
прелипървичната ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Прелипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Прелипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
прелипредмет

Логосубфорномически
прелипредмет

Логоконфорномически
прелипредмет

Логопрофорномически
прелипредмет

Логоикофорномически
прелипредмет

Логоексфорномически
прелипредмет

Логофифорномически
прелипредмет

Хистофорномически
прелипредмет

Форномически
прелипредмет

Субфорномически
прелипредмет

Конфорномически
прелипредмет

Профорномически
прелипредмет

Икофорномически
прелипредмет

Ексфорномически
прелипредмет

Фифорномически
прелипредмет

Хистотехномически
прелипредмет

Техномически
прелипредмет

Субтехномически
прелипредмет

Контехномически
прелипредмет

Протехномически
прелипредмет

Икотехномически
прелипредмет

Екстехномически
прелипредмет

Фитехномически
прелипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
прелипрелипрелипрелипрелипредмет
предмет предмет предмет предмет

Хистосубномически
прелипредмет

Субномически
прелипредмет

Субсубномически
прелипредмет

Хистосуперномически
прелипредмет

Суперномически
прелипредмет

Субсуперномически
прелипредмет

Консуперномически
прелипредмет

Просуперномически
прелипредмет

Икосуперномически
прелипредмет

Екссуперномически
прелипредмет

Фисуперномически
прелипредмет

Хистореномически
прелипредмет

Реномически
прелипредмет

Субреномически
прелипредмет

Конреномически
прелипредмет

Прореномически
прелипредмет

Икореномически
прелипредмет

Ексреномически
прелипредмет

Фиреномически
прелипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
прелипредмет
Хистоекзосубномически
прелипредмет

СубСоционосоциономически
мически
прелипрелипредмет
предмет

Консоциономически
прелипредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
прелипрелипредмет предмет

Екссоциономически
прелипредмет

Фисоциономически
прелипредмет

Субекзосубномически
прелипредмет

Конекзосубномически
прелипредмет

Проекзосубномически
прелипредмет

Ексекзосубномически
прелипредмет

Фиекзосубномически
прелипредмет

Екзосубномически
прелипредмет

61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия рациопредмет (рационален предмет)
според рациопървичната ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Рациопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Рациопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
рациопредмет

Логосубфорномически
рациопредмет

Логоконфорномически
рациопредмет

Логопрофорномически
рациопредмет

Логоикофорномически
рациопредмет

Логоексфорномически
рациопредмет

Логофифорномически
рациопредмет

Хистофорномически
рациопредмет

Форномически
рациопредмет

Субфорномически
рациопредмет

Конфорномически
рациопредмет

Профорномически
рациопредмет

Икофорномически
рациопредмет

Ексфорномически
рациопредмет

Фифорномически
рациопредмет

Хистотехномически
рациопредмет

Техномически
рациопредмет

Субтехномически
рациопредмет

Контехномически
рациопредмет

Протехномически
рациопредмет

Икотехномически
рациопредмет

Екстехномически
рациопредмет

Фитехномически
рациопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
рациорациорациорациорациопредмет
предмет предмет предмет предмет

Хистосубномически
рациопредмет

Субномически
рациопредмет

Субсубномически
рациопредмет

Хистосуперномически
рациопредмет

Суперномически
рациопредмет

Субсуперномически
рациопредмет

Консуперномически
рациопредмет

Просуперномически
рациопредмет

Икосуперномически
рациопредмет

Екссуперномически
рациопредмет

Фисуперномически
рациопредмет

Хистореномически
рациопредмет

Реномически
рациопредмет

Субреномически
рациопредмет

Конреномически
рациопредмет

Прореномически
рациопредмет

Икореномически
рациопредмет

Ексреномически
рациопредмет

Фиреномически
рациопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
рациопредмет
Хистоекзосубномически
рациопредмет

СубСоционосоциономически
мически
рациорациопредмет
предмет

Консоциономически
рациопредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
рациорациопредмет предмет

Екссоциономически
рациопредмет

Фисоциономически
рациопредмет

Субекзосубномически
рациопредмет

Конекзосубномически
рациопредмет

Проекзосубномически
рациопредмет

Ексекзосубномически
рациопредмет

Фиекзосубномически
рациопредмет

Екзосубномически
рациопредмет

63

Икоекзосубномически
рациопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия концептпредмет (концептуален предмет)
според концептпървичната ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Концептпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Концептпървична ингредиентна форномическа
историчност
ЛогоЛогосубфорнофорномически
мически
концептконцептпредмет
предмет

Логоконфорномически
концептпредмет

ЛогоЛогоЛогоЛогопроикоексфифорнофорнофорнофорномически мически мически мически
концепт- концепт- концепт- концептпредмет предмет предмет предмет

Хистофорномически
концептпредмет

Форномически
концептпредмет

Субфорномически
концептпредмет

Конфорномически
концептпредмет

Профорномически
концептпредмет

Икофорномически
концептпредмет

Ексфорномически
концептпредмет

Фифорномически
концептпредмет

Хистотехномически
концептпредмет

Техномически
концептпредмет

Субтехномически
концептпредмет

Контехномически
концептпредмет

Протехномически
концептпредмет

Икотехномически
концептпредмет

Екстехномически
концептпредмет

Фитехномически
концептпредмет

Просубномически
(прономически)
концептпредмет

Икосубномически
(икономически)
концептпредмет

Екссубномически
(ексномически)
концептпредмет

Фисубномически
(финомически)
концептпредмет

Хистосубномически
концептпредмет

Субномически
концептпредмет

Субсубномически
концептпредмет

Консубномически
(конструномически)
концептпредмет

Хистосуперномически
концептпредмет

Суперномически
концептпредмет

Субсуперномически
концептпредмет

Консуперномически
концептпредмет

Просуперномически
концептпредмет

Икосуперномически
концептпредмет

Екссуперномически
концептпредмет

Фисуперномически
концептпредмет

Хистореномически
концептпредмет

Реномически
концептпредмет

Субреномически
концептпредмет

Конреномически
концептпредмет

Прореномически
концептпредмет

Икореномически
концептпредмет

Ексреномически
концептпредмет

Фиреномически
концептпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
концептпредмет

Социономически
концептпредмет

Субсоциономически
концептпредмет

Консоциономически
концептпредмет

Просоциономически
концептпредмет

Икосоциономически
концептпредмет

Екссоциономически
концептпредмет

Фисоциономически
концептпредмет

Хистоекзосубномически
концептпредмет

Екзосубномически
концептпредмет

Субекзосубномически
концептпредмет

Конекзосубномически
концептпредмет

Проекзосубномически
концептпредмет

Икоекзосубномически
концептпредмет

Ексекзосубномически
концептпредмет

Фиекзосубномически
концептпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорномическия опепредмет (оперативен предмет) според
опепървичната ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Опепървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Опепървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
опепредмет

Логосубфорномически
опепредмет

Логоконфорномически
опепредмет

Логопрофорномически
опепредмет

Логоикофорномически
опепредмет

Логоексфорномически
опепредмет

Логофифорномически
опепредмет

Хистофорномически
опепредмет

Форномически
опепредмет

Субфорномически
опепредмет

Конфорномически
опепредмет

Профорномически
опепредмет

Икофорномически
опепредмет

Ексфорномически
опепредмет

Фифорномически
опепредмет

Хистотехномически
опепредмет

Техномически
опепредмет

Субтехномически
опепредмет

Контехномически
опепредмет

Протехномически
опепредмет

Икотехномически
опепредмет

Екстехномически
опепредмет

Фитехномически
опепредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
опеопеопеопеопепредмет
предмет предмет предмет предмет

Хистосубномически
опепредмет

Субномически
опепредмет

Субсубномически
опепредмет

Хистосуперномически
опепредмет

Суперномически
опепредмет

Субсуперномически
опепредмет

Консуперномически
опепредмет

Просуперномически
опепредмет

Икосуперномически
опепредмет

Екссуперномически
опепредмет

Фисуперномически
опепредмет

Хистореномически
опепредмет

Реномически
опепредмет

Субреномически
опепредмет

Конреномически
опепредмет

Прореномически
опепредмет

Икореномически
опепредмет

Ексреномически
опепредмет

Фиреномически
опепредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
опепредмет
Хистоекзосубномически
опепредмет

СубСоционосоциономически
мически
опеопепредмет
предмет

Консоциономически
опепредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
опеопепредмет предмет

Екссоциономически
опепредмет

Фисоциономически
опепредмет

Субекзосубномически
опепредмет

Конекзосубномически
опепредмет

Проекзосубномически
опепредмет

Ексекзосубномически
опепредмет

Фиекзосубномически
опепредмет

Екзосубномически
опепредмет

Икоекзосубномически
опепредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа резосенсихилогичност към понятието за хилогорезосенсифорномика*
(hilogoresosensifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна разрешаваща сенситивностна форномика – historicitical-logicalitic resolving
sensitivitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6, и
неговите подразновидности, посочени в табл. 7 8, 9 и 10 [т.е. разновидности
според органическата ингредиентна форномическа резосенсихилогичност*
(organic ingrediental fornomic resosensihilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща форномическа способност* (organic
ingrediental resolving fornomic power), органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
fornomic sensitivity), органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicitiy) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)]. Според ингредиентната форномическа резочувствителност подразновидности на
резосенсифорномиката са идейната форномика (прелифорномиката), рационалната форномика (рациофорномиката), концептуалната форномика (концептфорномиката) и оперативната форномика (опефорномиката).
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогорезосенсифорномиката според резосенсиорганическата
ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Резосенсиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Резосенсиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорезосенсифорномика

Логорезосенсисубфорномика

Логорезосенсиконфорномика

Логорезосенсипрофорномика

Логорезосенсиикофорномика

Логорезосенсиексфорномика

Логорезосенсифифорномика

Хисторезосенсифорномика

Резосенсифорномика

Резосенсисубфорномика

Резосенсиконфорномика

Резосенсипрофорномика

Резосенсиикофорномика

Резосенсиексфорномика

Резосенсифифорномика

Хисторезосенситехномика

Резосенситехномика

Резосенсисубтехномика

Резосенсиконтехномика

Резосенсипротехномика

Резосенсиикотехномика

Резосенсиекстехномика

Резосенсифитехномика

Резосенсипросубномика
(резосенсипрономика)

Резосенсиикосубномика
(резосенсиико
номика)

Резосенсиекссубномика
(резосенсиексномика)

Резосенсифисубномика
(резосенсифиномика)

Хисторезосенсисубномика

Резосенсисубномика

Резосенсисубсубномика

Резосенсиконструбномика
(резосенсиконструномика)

Хисторезосенсисуперномика

Резосенсисуперномика

Резосенсисубсуперномика

Резосенсиконструперномика

Резосенсипросуперномика

Резосенсиикосуперномика

Резосенсиекссуперномика

Резосенсифисуперномика

Хисторезосенсиреномика

Резосенсиреномика

Резосенсисубреномика

Резосенсиконреномика

Резосенсипрореномика

Резосенсиикореномика

Резосенсиексреномика

Резосенсифиреномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторезосенсисоциономика

Резосенсисоциономика

Резосенсисубсоциономика

Резосенсиконсоциономика

Хисторезосенсиекзосубномика

Резосенсиекзосубномика

Резосенсисубекзосубномика

Резосенсиконекзосубномика

69

РезоРезоРезоРезосенсисенсисенсисенсипросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
Резосенсипроекзосубномика

Резосенсиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогопрелифорномиката (идейната форномика) според
прелиорганическата ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Прелиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Прелиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопрелифорномика

Логопрелисубфорномика

Логопреликонфорномика

Логопрелипрофорномика

Логопрелиикофорномика

Логопрелиексфорномика

Логопрелифифорномика

Хистопрелифорномика

Прелифорномика

Прелисубфорномика

Преликонфорномика

Прелипрофорномика

Прелиикофорномика

Прелиексфорномика

Прелифифорномика

Хистопрелитехномика

Прелитехномика

Прелисубтехномика

Преликонтехномика

Прелипротехномика

Прелиикотехномика

Прелиекстехномика

Прелифитехномика

Прелипросубномика
(прелипрономика)

Прелиикосубномика
(прелиико
номика)

Прелиекссубномика
(прелиексномика)

Прелифисубномика
(прелифиномика)

Хистопрелисубномика

Прелисубномика

Прелисубсубномика

Преликонструбномика
(преликонструномика)

Хистопрелисуперномика

Прелисуперномика

Прелисубсуперномика

Преликонструперномика

Прелипросуперномика

Прелиикосуперномика

Прелиекссуперномика

Прелифисуперномика

Хистопрелиреномика

Прелиреномика

Прелисубреномика

Преликонреномика

Прелипрореномика

Прелиикореномика

Прелиексреномика

Прелифиреномика

Хистопрелисоциономика

Прелисоциономика

Прелисубсоциономика

Преликонсоциономика

70

ПрелиПрелиПрелиПрелипросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопрелиекзосубномика

Прелиекзосубномика

Прелисубекзосубномика

Преликонекзосубномика

71

Прелипроекзосубномика

Прелиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогорациофорномиката (рационалната форномика) според
рациоорганическата ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Рациоорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Рациоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорациофорномика

Логорациосубфорномика

Логорациоконфорномика

Логорациопрофорномика

Логорациоикофорномика

Логорациоексфорномика

Логорациофифорномика

Хисторациофорномика

Рациофорномика

Рациосубфорномика

Рациоконфорномика

Рациопрофорномика

Рациоикофорномика

Рациоексфорномика

Рациофифорномика

Хисторациотехномика

Рациотехномика

Рациосубтехномика

Рациоконтехномика

Рациопротехномика

Рациоикотехномика

Рациоекстехномика

Рациофитехномика

Рациопросубномика
(рациопрономика)

Рациоикосубномика
(рациоико
номика)

Рациоекссубномика
(рациоексномика)

Рациофисубномика
(рациофиномика)

Хисторациосубномика

Рациосубномика

Рациосубсубномика

Рациоконструбномика
(рациоконструномика)

Хисторациосуперномика

Рациосуперномика

Рациосубсуперномика

Рациоконструперномика

Рациопросуперномика

Рациоикосуперномика

Рациоекссуперномика

Рациофисуперномика

Хисторациореномика

Рациореномика

Рациосубреномика

Рациоконреномика

Рациопрореномика

Рациоикореномика

Рациоексреномика

Рациофиреномика

Хисторациосоциономика

Рациосоциономика

Рациосубсоциономика

Рациоконсоциономика

72

РациоРациоРациоРациопросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторациоекзосубномика

Рациоекзосубномика

Рациосубекзосубномика

Рациоконекзосубномика

73

Рациопроекзосубномика

Рациоикоекзосубномика
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Рациоексекзосубномика

Рациофиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Разновидности на хилогоконцептфорномиката (концептуалната форномика) според
концепторганическата ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Концепторганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Концепторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоконцептфорномика

Логоконцептсубфорномика

Логоконцептконфорномика

Логоконцептпрофорномика

Логоконцептикофорномика

Логоконцептексфорномика

Логоконцептфифорномика

Хистоконцептфорномика

Концептфорномика

Концептсубфорномика

Концептконфорномика

Концептпрофорномика

Концептикофорномика

Концептексфорномика

Концептфифорномика

Хистоконцепттехномика

Концепттехномика

Концептсубтехномика

Концептконтехномика

Концептпротехномика

Концептикотехномика

Концептекстехномика

Концептфитехномика

Концептпросубномика
(концептпрономика)

Концептикосубномика
(концептико
номика)

Концептекссубномика
(концептексномика)

Концептфисубномика
(концептфиномика)

Хистоконцептсубномика

Концептсубномика

Концептсубсубномика

Концептконструбномика
(концептконструномика)

Хистоконцептсуперномика

Концептсуперномика

Концептсубсуперномика

Концептконструперномика

Концептпросуперномика

Концептикосуперномика

Концептекссуперномика

Концептфисуперномика

Хистоконцептреномика

Концептреномика

Концептсубреномика

Концептконреномика

Концептпрореномика

Концептикореномика

Концептексреномика

Концептфиреномика

Хистоконцептсоциономика

Концептсоциономика

Концептсубсоциономика

Концептконсоциономика

Концепт- Концепт- Концептпросоцио- икосоцио- екссоциономика
номика
номика

Концептфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоконцептекзосубномика

Концептекзосубномика

Концептсубекзосубномика

Концептконекзосубномика

75

Концептпроекзосубномика

Концептикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Разновидности на хилогоопефорномиката (оперативната форномика) според
опеорганическата ингредиентна форномическа резосенсихилогичност

Опеорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Опеорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоопефорномика

Логоопесубфорномика

Логоопеконфорномика

Логоопепрофорномика

Логоопеикофорномика

Логоопеексфорномика

Логоопефифорномика

Хистоопефорномика

Опефорномика

Опесубфорномика

Опеконфорномика

Опепрофорномика

Опеикофорномика

Опеексфорномика

Опефифорномика

Хистоопетехномика

Опетехномика

Опесубтехномика

Опеконтехномика

Опепротехномика

Опеикотехномика

Опеекстехномика

Опефитехномика

Опепросубномика
(опепрономика)

Опеикосубномика
(опеико
номика)

Опеекссубномика
(опеексномика)

Опефисубномика
(опефиномика)

Хистоопесубномика

Опесубномика

Опесубсубномика

Опеконструбномика
(опеконструномика)

Хистоопесуперномика

Опесуперномика

Опесубсуперномика

Опеконструперномика

Опепросуперномика

Опеикосуперномика

Опеекссуперномика

Опефисуперномика

Хистоопереномика

Опереномика

Опесубреномика

Опеконреномика

Опепрореномика

Опеикореномика

Опеексреномика

Опефиреномика

Хистоопесоциономика

Опесоциономика

Опесубсоциономика

Опеконсоциономика

76

ОпеОпеОпеОпепросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика

256

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоопеекзосубномика

Опеекзосубномика

Опесубекзосубномика

Опеконекзосубномика

Опепроекзосубномика

Опеикоекзосубномика

Опеексекзосубномика

Опефиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic resohilogicality) (същото като ингредиентна форномическа резолвентна историчностна логичност и съкратено от ингредиентна
разрешаваща форномическа способност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа способност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в
структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности, (2)
степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и (3) съставните части на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа резохилогичност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа резохилогичност* (primary ingrediental fornomic resohilogicality), която е комбинация от
първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната
ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически резопредмет* (hilogofornomic
resothing) (съкратено от историчностно-логичностен разрешаващ форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според резопървичната ингредиентна форномическа резохилогичност* (resoprimary ingrediental fornomic resohilogicality)];
(2) към понятието за хилогофорномически тенпредмет* (hilogofornomic
tenthing) (съкратено от историчностно-логичностен принципиален форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според тенпървичната ингредиентна форномическа резохилогичност* (tenprimary ingrediental fornomic resohilogicality)];
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) към понятието за хилогофорномически ексопредмет* (hilogofornomic
exothing) (съкратено от историчностно-логичностен изразяващооперационализиран форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според ексопървичната ингредиентна форномическа резохилогичност* (exoprimary ingrediental fornomic
resohilogicality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия резопредмет според резопървичната
ингредиентна форномическа резохилогичност

Резопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Резопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
резопредмет

Логосубфорномически
резопредмет

Логоконфорномически
резопредмет

Логопрофорномически
резопредмет

Логоикофорномически
резопредмет

Логоексфорномически
резопредмет

Логофифорномически
резопредмет

Хистофорномически
резопредмет

Форномически
резопредмет

Субфорномически
резопредмет

Конфорномически
резопредмет

Профорномически
резопредмет

Икофорномически
резопредмет

Ексфорномически
резопредмет

Фифорномически
резопредмет

Хистотехномически
резопредмет

Техномически
резопредмет

Субтехномически
резопредмет

Контехномически
резопредмет

Протехномически
резопредмет

Икотехномически
резопредмет

Екстехномически
резопредмет

Фитехномически
резопредмет

Хистосубномически
резопредмет

Субномически
резопредмет

Субсубномически
резопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
резорезорезорезорезопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
резопредмет

Суперномически
резопредмет

Субсуперномически
резопредмет

Консуперномически
резопредмет

Просуперномически
резопредмет

Икосуперномически
резопредмет

Екссуперномически
резопредмет

Фисуперномически
резопредмет

Хистореномически
резопредмет

Реномически
резопредмет

Субреномически
резопредмет

Конреномически
резопредмет

Прореномически
резопредмет

Икореномически
резопредмет

Ексреномически
резопредмет

Фиреномически
резопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
резопредмет
Хистоекзосубномически
резопредмет

СубСоционосоциономически
мически
резорезопредмет
предмет

Консоциономически
резопредмет

Просоциономически
резопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
резорезопредмет предмет

Фисоциономически
резопредмет

Субекзосубномически
резопредмет

Конекзосубномически
резопредмет

Проекзосубномически
резопредмет

Икоекзосубномически
резопредмет

Фиекзосубномически
резопредмет

Екзосубномически
резопредмет

80

260

Ексекзосубномически
резопредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия тенпредмет според тенпървичната
ингредиентна форномическа резохилогичност

Тенпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Тенпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
тенпредмет

Логосубфорномически
тенпредмет

Логоконфорномически
тенпредмет

Логопрофорномически
тенпредмет

Логоикофорномически
тенпредмет

Логоексфорномически
тенпредмет

Логофифорномически
тенпредмет

Хистофорномически
тенпредмет

Форномически
тенпредмет

Субфорномически
тенпредмет

Конфорномически
тенпредмет

Профорномически
тенпредмет

Икофорномически
тенпредмет

Ексфорномически
тенпредмет

Фифорномически
тенпредмет

Хистотехномически
тенпредмет

Техномически
тенпредмет

Субтехномически
тенпредмет

Контехномически
тенпредмет

Протехномически
тенпредмет

Икотехномически
тенпредмет

Екстехномически
тенпредмет

Фитехномически
тенпредмет

Хистосубномически
тенпредмет

Субномически
тенпредмет

Субсубномически
тенпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
тентентентентенпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
тенпредмет

Суперномически
тенпредмет

Субсуперномически
тенпредмет

Консуперномически
тенпредмет

Просуперномически
тенпредмет

Икосуперномически
тенпредмет

Екссуперномически
тенпредмет

Фисуперномически
тенпредмет

Хистореномически
тенпредмет

Реномически
тенпредмет

Субреномически
тенпредмет

Конреномически
тенпредмет

Прореномически
тенпредмет

Икореномически
тенпредмет

Ексреномически
тенпредмет

Фиреномически
тенпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
тенпредмет
Хистоекзосубномически
тенпредмет

СубСоционосоциономически
мически
тентенпредмет
предмет

Консоциономически
тенпредмет

Просоциономически
тенпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
тентенпредмет предмет

Фисоциономически
тенпредмет

Субекзосубномически
тенпредмет

Конекзосубномически
тенпредмет

Проекзосубномически
тенпредмет

Икоекзосубномически
тенпредмет

Фиекзосубномически
тенпредмет

Екзосубномически
тенпредмет

82

262

Ексекзосубномически
тенпредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия ексопредмет според ексопървичната
ингредиентна форномическа резохилогичност

Ексопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Ексопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
ексопредмет

Логосубфорномически
ексопредмет

Логоконфорномически
ексопредмет

Логопрофорномически
ексопредмет

Логоикофорномически
ексопредмет

Логоексфорномически
ексопредмет

Логофифорномически
ексопредмет

Хистофорномически
ексопредмет

Форномически
ексопредмет

Субфорномически
ексопредмет

Конфорномически
ексопредмет

Профорномически
ексопредмет

Икофорномически
ексопредмет

Ексфорномически
ексопредмет

Фифорномически
ексопредмет

Хистотехномически
ексопредмет

Техномически
ексопредмет

Субтехномически
ексопредмет

Контехномически
ексопредмет

Протехномически
ексопредмет

Икотехномически
ексопредмет

Екстехномически
ексопредмет

Фитехномически
ексопредмет

Хистосубномически
ексопредмет

Субномически
ексопредмет

Субсубномически
ексопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
ексоексоексоексоексопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
ексопредмет

Суперномически
ексопредмет

Субсуперномически
ексопредмет

Консуперномически
ексопредмет

Просуперномически
ексопредмет

Икосуперномически
ексопредмет

Екссуперномически
ексопредмет

Фисуперномически
ексопредмет

Хистореномически
ексопредмет

Реномически
ексопредмет

Субреномически
ексопредмет

Конреномически
ексопредмет

Прореномически
ексопредмет

Икореномически
ексопредмет

Ексреномически
ексопредмет

Фиреномически
ексопредмет

83

263

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
ексопредмет
Хистоекзосубномически
ексопредмет

СубСоционосоциономически
мически
ексоексопредмет
предмет

Консоциономически
ексопредмет

Просоциономически
ексопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
ексоексопредмет предмет

Фисоциономически
ексопредмет

Субекзосубномически
ексопредмет

Конекзосубномически
ексопредмет

Проекзосубномически
ексопредмет

Икоекзосубномически
ексопредмет

Фиекзосубномически
ексопредмет

Екзосубномически
ексопредмет

Ексекзосубномически
ексопредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа резохилогичност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
резохилогичност* (organic ingrediental fornomic resohilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic power), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)
и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic
ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогорезофорномика* (hilogoresofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна разрешаваща форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според резономическата ингредиентна форномическа резохилогичност* (resonomic
ingrediental fornomic resohilogicality)];
(2) към понятието за хилоготенфорномика* (hilogotenfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна принципиална форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според тенномическата ингредиентна форномическа резохилогичност* (tennomic
ingrediental fornomic resohilogicality)];
(3) към понятието за хилогоексофорномика* (hilogoexofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна изразяващо-операционализирана
форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според ексономическата ингредиентна форномическа резохилогичност* (exonomic ingrediental fornomic resohilogicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогорезофорномиката според резоорганическата ингредиентна
форномическа резохилогичност

Резоорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Резоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорезофорномика

Логорезосубфорномика

Логорезоконфорномика

Логорезопрофорномика

Логорезоикофорномика

Логорезоексфорномика

Логорезофифорномика

Хисторезо-форномика

Резофорномика

Резосубфорномика

Резоконфорномика

Резопрофорномика

Резоикофорномика

Резоексфорномика

Резофифорномика

Хисторезотехномика

Резотехномика

Резосубтехномика

Резоконтехномика

Резопротехномика

Резоикотехномика

Резоекстехномика

Резофитехномика

Резопросубномика
(резопрономика)

Резоикосубномика
(резоико
номика)

Резоекссубномика
(резоексномика)

Резофисубномика
(резофиномика)

Хисторезосубномика

Резосубномика

Резосубсубномика

Резоконсубномика
(резоконсуномика)

Хисторезосуперномика

Резосуперномика

Резосубсуперномика

Резоконсуперномика

Резопросуперномика

Резоикосуперномика

Резоекссуперномика

Резофисуперномика

Хисторезореномика

Резореномика

Резосубреномика

Резоконреномика

Резопрореномика

Резоикореномика

Резоексреномика

Резофиреномика

Хисторезосоциономика

Резосоциономика

РезоРезоРезоРезоРезоРезосубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторезоекзосубномика

Резоекзосубномика

Резосубекзосубномика

Резоконекзосубномика

86

Резопроекзосубномика

Резоикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилоготенфорномиката според тенорганическата ингредиентна
форномическа резохилогичност

Тенорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Тенорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логотенфорномика

Логотенсубфорномика

Логотенконфорномика

Логотенпрофорномика

Логотеникофорномика

Логотенексфорномика

Логотенфифорномика

Хистотен-форномика

Тенфорномика

Тенсубфорномика

Тенконфорномика

Тенпрофорномика

Теникофорномика

Тенексфорномика

Тенфифорномика

Хистотентехномика

Тентехномика

Тенсубтехномика

Тенконтехномика

Тенпротехномика

Теникотехномика

Тенекстехномика

Тенфитехномика

Тенпросубномика
(тенпрономика)

Теникосубномика
(тенико
номика)

Тенекссубномика
(тенексномика)

Тенфисубномика
(тенфиномика)

Хистотенсубномика

Тенсубномика

Тенсубсубномика

Тенконсубномика
(тенконсуномика)

Хистотенсуперномика

Тенсуперномика

Тенсубсуперномика

Тенконсуперномика

Тенпросуперномика

Теникосуперномика

Тенекссуперномика

Тенфисуперномика

Хистотенреномика

Тенреномика

Тенсубреномика

Тенконреномика

Тенпрореномика

Теникореномика

Тенексреномика

Тенфиреномика

Хистотенсоциономика

Тенсоциономика

ТенТенТенТенТенТенсубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистотенекзосубномика

Тенекзосубномика

Тенсубекзосубномика

Тенконекзосубномика
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Тенпроекзосубномика

Теникоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоексофорномиката според ексоорганическата ингредиентна
форномическа резохилогичност

Ексоорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Ексоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоексофорномика

Логоексосубфорномика

Логоексоконфорномика

Логоексопрофорномика

Логоексоикофорномика

Логоексоексфорномика

Логоексофифорномика

Хистоексо-форномика

Ексофорномика

Ексосубфорномика

Ексоконфорномика

Ексопрофорномика

Ексоикофорномика

Ексоексфорномика

Ексофифорномика

Хистоексотехномика

Ексотехномика

Ексосубтехномика

Ексоконтехномика

Ексопротехномика

Ексоикотехномика

Ексоекстехномика

Ексофитехномика

Ексопросубномика
(ексопрономика)

Ексоикосубномика
(ексоико
номика)

Ексоекссубномика
(ексоексномика)

Ексофисубномика
(ексофиномика)

Хистоексосубномика

Ексосубномика

Ексосубсубномика

Ексоконсубномика
(ексоконсуномика)

Хистоексосуперномика

Ексосуперномика

Ексосубсуперномика

Ексоконсуперномика

Ексопросуперномика

Ексоикосуперномика

Ексоекссуперномика

Ексофисуперномика

Хистоексореномика

Ексореномика

Ексосубреномика

Ексоконреномика

Ексопрореномика

Ексоикореномика

Ексоексреномика

Ексофиреномика

Хистоексосоциономика

Ексосоциономика

ЕксоЕксоЕксоЕксоЕксоЕксосубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоексоекзосубномика

Ексоекзосубномика

Ексосубекзосубномика

Ексоконекзосубномика

Ексопроекзосубномика

Ексоикоекзосубномика

Ексоексекзосубномика

Ексофиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic resosensitivity) (същото като ингредиентна форномическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща форномическа способност и ингредиентна структурна форномическа
чувствителност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща форномическа способност и ингредиентна структурна форномическа
чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
подробност в структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната
форномическа резочувствителност е ингредиентната икономическа резочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа резочувствителност към понятието за форномически резосенсипредмет* (fornomic
resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен форномически
предмет – resolving sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа резочувствителност* (primary ingrediental fornomic
resosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic
power) и първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural fornomic sensitivity)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната форномическа резочувствителност към понятието за резосенсифорномика* (resosensifornomy) (съкратено от разрешаваща сенситивностна форномика – resolving sensitivitical
fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа резочувствителност* (organic ingrediental fornomic resosensitivity), която е комбинация от
органическата ингредиентно разрешаваща форномическа способност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(organic ingrediental resolving fornomic power) и органическата ингредиентна
структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
fornomic sensitivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разшещаваща форномическа
способност

Първична
ингредиентна
форномическа
резочувствителност
(форномически
резосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
резопредмет

Форномически
резосенсипредмет

Форномически
резофундпредмет

Форномически
резоконструпредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
тенсенсипредмет

Форномически
тенфундпредмет

Форномически
тенконструпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
ексосенсипредмет

Форномически
ексофундпредмет

Форномически
ексоконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
форномическа
способност

Органическа
ингредиентна
форномическа
резочувствителност
(резосенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Резофорномика

Резосенсифорномика

Резофундфорномика

Резоконструфорномика

Тенфорномика

Тенсенсифорномика

Тенфундфорномика

Тенконструфорномика

Ексофорномика

Ексосенсифорномика

Ексофундфорномика

Ексоконструфорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резосенсифорномиката (на разрешаващата сенситивностна форномика) са показани във фиг. 1.
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Органическа
ингредиентна разрешаваща
форномическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ексофорномика

Ексофундфорномика

Ексоконсифорномика

Тенфорномика

Тенфунд
форномика

Тенконсифорномика

Резосенсифорномика

Фундфорномика

Консифорномика

Органическа ингредиентна
структурна форномическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на резосенсифорномиката (на разрешаващата
сенситивностна форномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща форномическа способност и ингредиентната форномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната форномическа резочувствителност) и които са разновидности на понятието за форномически резосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен форномически предмет):
А. При фундфорномиката: (1) за тенфундфорномиката – фундаментален форномически тенпредмет* (fundamental fornomic tenthing) [същото
като форномически тенфундпредмет* (fornomic tenfundthing)] [в т.ч. фундаментален форномически тенобект* (fundamental fornomic tenobject), фундаментална форномическа тенсистема* (fundamental fornomic tensystem) и
фундаментален форномически тенингредиент* (fundamental fornomic
teningredient)]; (2) за ексофундфорномиката – фундаментален форномичес94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ексопредмет* (fundamental fornomic exothing) [същото като форномически
ексофундпредмет* (fornomic exofundthing)] [в т.ч. фундаментален форномически ексообект* (fundamental fornomic exoobject), фундаментална форномическа ексосистема* (fundamental fornomic exosystem) и фундаментален
форномически ексоингредиент* (fundamental fornomic exoingredient)];
Б. При конструфорномиката: (1) за тенконструфорномиката – конструктивен форномически тенпредмет* (constructive fornomic tenthing) [същото като форномически тенконструпредмет* (fornomic tenconstruthing)] [в
т.ч. конструктивен форномически тенобект* (constructive fornomic
tenobject), конструктивна форномическа тенсистема* (constructive fornomic
tensystem) и конструктивен форномически тенингредиент* (constructive
fornomic teningredient)]; (2) за ексоконструфорномиката – конструктивен
форномически ексопредмет* (constructive fornomic exothing) [същото като
форномически ексоконструпредмет* (fornomic exoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен форномически ексообект* (constructive fornomic exoobject), конструктивна форномическа ексосистема* (constructive fornomic exosystem) и
конструктивен форномически ексоингредиент* (constructive fornomic
exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на форномическия резосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен форномически предмет) са
показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Първична
ингредиентна разрешаваща
форномическа способност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форномически
ексопредмет

Форномически
ексофунд-

Форномически
ексоконси-

предмет

предмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
тенфундпредмет

Форномически
тенконсипредмет

Форномически
резосенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна форномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на форномическия резосенсипредмет (на разрешаващия
сенситивностен форномически предмет)

Според функционалната си определеност разновидностите на резосенсифорномиката (табл. 2 и фиг. 1) се конкретизират в наименованията, посочени във фиг. 3.
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конструктивна (конси) форномика

Концептуална
форномика

Оперативна
форномика

Фундаментална (фунд)
форномика

Идейна
форномика

Рационална
форномика

Принципиална
(тен)
форномика

Операционализирана
(ексо)
форно
мика

Резосенсифорномика

Ингредиентна разрешителна
форномическа способност
Фиг. 3. Ингредиентна форномическа резочувствителност (произтичаща от
едновременното прилагане на ингредиентната структурна форномическа
чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност)
и разновидности на резосенсифорномиката според тяхната функционална
определеност

В този контекст: (а) частта от фундаменталната форномика, която е и
тенфорномика в качеството й на принципиална форномика [т.е. е фундаментална тенфорномика* (fundamental tenfornomy) или още тенфундфорномика* (tenfundfornomy)], се определя като идейна форномика* (preliminary
fornomy) или още като прелифорномика* (prelifornomy) [тя е изградена от
идейни форномически ингредиенти* (preliminary fornomic ingredients)]; (б)
частта от фундаменталната форномика, която е и ексофорномика в качеството
й на операционализирана форномика [т.е. е фундаментална ексофорномика*
(fundamental exofornomy) или още ексофундфорномика* (exofundfornomy)], се
определя като рационална форномика* (rational fornomy) в качеството й на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операционализирана идейна форномика или още като рациофорномика*
(ratiofornomy) [тя е изградена от рационални форномически ингредиенти*
(rational fornomic ingredients), които са операционална конкретизация на
идейните ингредиенти].
От своя страна: (а) частта от конструктивната форномика, която е и тенфорномика в качеството й на принципиална форномика [т.е. е конструктивна
тенфорномика* (constructive tenfornomy) или още тенконструфорномика*
(tenconstrufornomy)], се определя като концептуална форномика* (conceptual
fornomy) или още като концептфорномика* (conceptfornomy) [тя е изградена
от концептуални форномически ингредиенти* (conceptual fornomic
ingredients)]; (б) частта от конструктивната форномика, която е и ексофорномика в качеството й на операционализирана форномика [т.е. е конструктивна ексофорномика* (constructive exofornomy) или още ексоконструфорномика* (exoconstrufornomy)], се определя като оперативна форномика* (operative
fornomy) в качеството й на операционализирана конструктивна форномика или
още като опефорномика* (opefornomy) [тя е изградена от оперативни форномически ингредиенти* (operative fornomic ingredients), които са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти].
Тези разновидности произтичат от едновременното прилагане на ингредиентната структурна форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност.
На фиг. 4 са посочени разновидностите на форномическата наука, които
произтичат от едновременното прилагане на същите ингредиентни форномически критерии.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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Ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конструктивна ФН

Концептуална
ФН

Оперативна
ФН

Фундаментална ФН

Идейна
ФН

Рационална
ФН

Форномическа
наука

Тенфорномическа
наука

Ексофорномическа
наука

Ингредиентна разрешителна
форномическа способност
Фиг. 4. Разновидности на форномическата наука според ингредиентната
структурна форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност (ФН – форномическа наука)

На фиг. 5 е показано как вече посоченото едновременно прилагане на ингредиентната структурна форномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна форномическа способност се отразява върху класификацията
на разновидностите на форномическите ингредиенти (в по-общ контекст – на
форномическите предмети). При тях съществуват отношения между абстрактно и конкретно, както и отношения между определящо (отбелязани с плътна
стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото,
което заема в тези отношения, даден форномически ингредиент (респ. форномически предмет) може да бъде както абстрактен (респ. решаващ), така и конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен ингредиент (предмет) може да има
по няколко конкретни реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конструктивни
форномически ингредиенти

Концептуални
форномически ингредиенти

Оперативни
форномически ингредиенти

Фундаментални
форномически ингредиенти

Идейни
форномически ингредиенти

Рационални
форномически ингредиенти

Тенфорномически ингредиенти

Ексофорномически ингредиенти

Резосенсифорномически
ингредиенти

Ингредиентна разрешителна
форномическа способност
Фиг. 5. Форномически ингредиенти при едновременното прилагане на ингредиентната структурна форномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна форномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните форномически ингредиенти фундаменталните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а конструктивните ингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните ингредиенти са адаптационна конкретизация на фундаменталните ингредиенти). (2) В отношението между тенфорномическите и ексофорномическите ингредиенти тенфорномическите ингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексофорномическите ингредиенти – конкретни и определящи (ексофорномическите ингредиенти са операционална конкретизация на тенфорно100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическите ингредиенти). (3) В отношението между идейните и концептуалните форномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните ингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (4) В отношението между идейните и рационалните форномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните
ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на идейните ингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните форномически ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти
– конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните форномически ингредиенти рационалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни
и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на
концептуалните ингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните форномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните форномически
ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност произтича важното положение, че всеки форномически ингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното в следния ред: (1) идеен форномически ингредиент, (2) концептуален
форномически ингредиент, (3) рационален форномически ингредиент и (4)
оперативен форномически ингредиент (вж. абстрактно в форномиката и
конкретно в икономиката).
На фиг. 6 е показано как едновременното прилагане на ингредиентната
структурна форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна
форномическа способност се отразява върху класификацията на разновидностите на форномическите типоингредиенти (последните принадлежат на типофорномиката). Към форномическите типоингредиенти принадлежат форномическите ингредиенти, които произтичат от: (1) ингредиентна сустантив101

281

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна форномическа стратификационност (същото като възпроизводствена форномическа ингредиентност); която е изградена върху основата на
зависимостите между вътрешното форномическо същество /основание/ и
външното форномическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна форномическа стратификационност (същото като ингредиентна същностна
форномическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната форномическа определеност и външната
форномическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна форномическа стратификационност (същото като ингредиентна съдържателна форномическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното форномическо състояние и външното форномическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). При форномическите
типоингредиенти също съществуват отношения между абстрактно и конкретно, както и отношения между определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото, което заема в
тези отношения, даден типоингредиент може да бъде както абстрактен (респ.
решаващ), така и конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен типоингредиент може да има по няколко конкретни реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конструктивни форномически
типоингредиенти

Концептуални форномически
типоингредиенти

Оперативни форномически
типоингредиенти

Фундаментални форномически
типоингредиенти

Идейни
форномически типоингредиенти

Рационални форномически
типоингредиенти

Тенфорномически
типоингредиенти

Ексофорномически
типоингредиенти

Резосенсифорномически
типоингредиенти

Ингредиентна разрешителна
форномическа способност
Фиг. 6. Форномически типоингредиенти при едновременното прилагане на
ингредиентната структурна форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните типофорномически ингредиенти фундаменталните типоингредиенти са абстрактни
и решаващи, а конструктивните типоингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на
фундаменталните типоингредиенти). (2) В отношението между тентипофорномическите и ексотипофорномическите ингредиенти тенфорномическите
типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексофорномическите типоингредиенти – конкретни и определящи (ексофорномическите типоингреди103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти са операционална конкретизация на тенфорномическите типоингредиенти). (3) В отношението между идейните и концептуалните форномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а
концептуалните типоингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните типоингредиенти). (4) В отношението между идейните и рационалните форномически
типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а
рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните
типоингредиенти са операционална конкретизация на идейните типоингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните форномически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните типоингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните форномически типоингредиенти рационалните типоингредиенти са
абстрактни и решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и
определящи (оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация
на концептуалните типоингредиенти). (7) В отношението между идейните и
оперативните форномически типоингредиенти идейните типоингредиенти
са абстрактни и решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и
определящи (оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация
на идейните типоингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и
рационалните форномически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти –
конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална
конкретизация на концептуалните типоингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
форномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна форномическа способност също произтича и важното положение, че всеки форномически типоингредиент има четири равнища на преход от абстрактното
към конкретното (четири равнища на дедуктивност) (1) идеен форномически
типоингредиент, (2) концептуален форномически типоингредиент, (3) рационален форномически типоингредиент и (4) оперативен форномически типоингредиент. Такива са например: (1) форномическият трансцендент (в т.ч. форномическият субтитрансцендент, форномическият обтитрансцендент и форномическият обситрансцендент), (2) форномическата същност (в т.ч. форномическата субтисъщност, форномическата обтисъщност и форномическата об104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сисъщност), (3) форномическият трансцентит (в т.ч. форномическият субтитрансцентит, форномическият обтитрансцентит и форномическият обситрансцентит) и (4) форномическата значимост (в т.ч. форномическата ценност, форномическият интерес и форномическият обсиинтерес).
ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РЕКОГНИСЦИРАНОСТ*
(ingrediental fornomic reconnoiteringness) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни), ингредиентна форномическа позидълбочина, (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентната форномическа позиция и ингредиентната форномическа дълбочина и по този начин
разграничава съвместно (1) мястото, което форномическите предмети заемат
във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката
(което е разположение в ширина) и (2) мястото, което форномическите предмети заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на
форномиката (което е разположение в дълбочина).
Органическото прилагане на критерия на ингредиентна форномическа
рекогнисцираност към понятието за рекофорномика* (recofornomy) (съкратено от рекогнисцирана форномика – reconnoitrered fornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икономическа рекогнисцираност* (organic ingrediental
economic reconnoiteringness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental
fornomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рекофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа ингредиентна форномическа
позиция

Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Дипфорномика

Позидипфорномика

Интрадипфорномика

Фейсдипфорномика

Екстрадипфорномика

Инсфорномика

Позиинсфорномика

Интраинсфорномика

Фейсинсфорномика

Екстраинсфорномика

Специфорномика

Позиспецифорномика

Интраспецифорномика

Фейсспецифорномика

Екстраспецифорномика

Аутсфорномика

Позиаутсфорномика

Интрааутсфорномика

Фейсаутсфорномика

Екстрааутсфорномика

Прилагането на ингредиентната форномическа логичност към рекофорномиката поражда понятието за логорекофорномика* (logorecofornomy), разновиностите на която са посочени в табл. 2. Прилагането на ингредиентната
форномическа историчност към рекофорномиката поражда понятието за хирекофорномика* (hirecofornomy), разновиностите на която са посочени в табл.
3. Прилагането на ингредиентната форномическа хилогичност към рекофорномиката поражда понятието за хилогорекофорномика* (hilogorecofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна рекогнисцирана форномика –
historicitic-logicaliticreconnoitered fornomy), разновиностите на която са посочени в табл. 4.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорекофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа ингредиентна форномическа
позиция

Логопозифорномика

Логоинтрафорномика

Логофейсфорномика

Логоекстрафорномика

Логодипфорномика

Логопозидипфорномика

Логоинтрадипфорномика

Логофейсдипфорномика

Логоекстрадипфорномика

Логоинс
форномика

Логопозиинсфорномика

Логоинтраинсфорномика

Логофейсинсфорномика

Логоекстраинсфорномика

Логоспецифорномика

Логопозиспецифорномика

Логоинтраспецифорномика

Логофейсспецифорномика

Логоекстраспецифорномика

Логоаутсфорномика

Логопозиаутсфорномика

Логоинтрааутсфорномика

Логофейсаутсфорномика

Логоекстрааутсфорномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хирекофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа ингредиентна форномическа
позиция

Хипозифорномика

Хиинтрафорномика

Хифейсфорномика

Хиекстрафорномика

Хидипфорномика

Хипозидипфорномика

Хиинтрадипфорномика

Хифейсдипфорномика

Хиекстрадипфорномика

Хиинс
форномика

Хипозиинсфорномика

Хиинтраинсфорномика

Хифейсинсфорномика

Хиекстраинсфорномика

Хиспецифорномика

Хипозиспецифорномика

Хиинтраспецифорномика

Хифейсспецифорномика

Хиекстраспецифорномика

Хиаутсфорномика

Хипозиаутсфорномика

Хиинтрааутсфорномика

Хифейсаутсфорномика

Хиекстрааутсфорномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогорекофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
дълбочина

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Хилогопозифорномика

Хилогоинтрафорномика

Хилогофейсфорномика

Хилогоекстрафорномика

Хилогодипфорномика

Хилогопозидипфорномика

Хилогоинтрадипфорномика

Хилогофейсдипфорномика

Хилогоекстрадипфорномика

Хилогоинс
форномика

Хилогопозиинсфорномика

Хилогоинтраинсфорномика

Хилогофейсинсфорномика

Хилогоекстраинсфорномика

Хилогоспецифорномика

Хилогопозиспецифорномика

Хилогоинтраспецифорномика

Хилогофейсспецифорномика

Хилогоекстраспецифорномика

Хилогоаутсфорномика

Хилогопозиаутсфорномика

Хилогоинтрааутсфорномика

Хилогофейсаутсфорномика

Хилогоекстрааутсфорномика

Разновидностите на логорекофорномиката според ингредиентната форномичска рекогнисцираност (което е едновременно ингредиентна форномическа
логопозиция и ингредиентна форномическа логодълбочина), посочени във
фиг. 2, от своя страна имат подразновидности според ингредиентната форномическа логичност, посочени от таблици с номера от 2.1 до 2.4.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2.1. Разновидности на логопозидипфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Логоинтрадипфорномика

Логофейсдипфорномика

Логоекстрадипфорномика

Позидипфорномика

Интрадипфорномика

Фейсдипфорномика

Екстрадипфорномика

Позидиптехномика

Интрадиптехномика

Фейсдиптехномика

Екстрадиптехномика

Позидипсубномика

Интрадипсубномика

Фейсдипсубномика

Екстрадипсубномика

Позидипсуперномика

Интрадипсуперномика

Фейсдипсуперномика

Екстрадипсуперномика

Позидипреномика

Интрадипреномика

Фейсдипреномика

Екстрадипреномика

Позидипсоциономика

Интрадипсоциономика

Фейсдипсоциономика

Екстрадипсоциономика

Позидипекзосубномика

Интрадипекзосубномика

Фейсдипекзосубномика

Екстрадипекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2.2. Разновидности на логопозиинсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Логоинтраинсфорномика

Логофейсинсфорномика

Логоекстраинсфорномика

Позиинсфорномика

Интраинсфорномика

Фейсинсфорномика

Екстраинсфорномика

Позиинстехномика

Интраинстехномика

Фейсинстехномика

Екстраинстехномика

Позиинссубномика

Интраинссубномика

Фейсинссубномика

Екстраинссубномика

Позиинссуперномика

Интраинссуперномика

Фейсинссуперномика

Екстраинссуперномика

Позиинсреномика

Интраинсреномика

Фейсинсреномика

Екстраинсреномика

Позиинссоциономика

Интраинссоциономика

Фейсинссоциономика

Екстраинссоциономика

Позиинсекзосубномика

Интраинсекзосубномика

Фейсинсекзосубномика

Екстраинсекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2.3. Разновидности на логопозиспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Логоинтраспецифорномика

Логофейсспецифорномика

Логоекстраспецифорномика

Позиспецифорномика

Интраспецифорномика

Фейсспецифорномика

Екстраспецифорномика

Позиспецитехномика

Интраспецитехномика

Фейсспецитехномика

Екстраспецитехномика

Позиспецисубномика

Интраспецисубномика

Фейсспецисубномика

Екстраспецисубномика

Позиспецисуперномика

Интраспецисуперномика

Фейсспецисуперномика

Екстраспецисуперномика

Позиспециреномика

Интраспециреномика

Фейсспециреномика

Екстраспециреномика

Позиспецисоциономика

Интраспецисоциономика

Фейсспецисоциономика

Екстраспецисоциономика

Позиспециекзосубномика

Интраспециекзосубномика

Фейсспециекзосубномика

Екстраспециекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2.4. Разновидности на логопозиаутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Логоинтрааутсфорномика

Логофейсаутсфорномика

Логоекстрааутсфорномика

Позиаутсфорномика

Интрааутсфорномика

Фейсаутсфорномика

Екстрааутсфорномика

Позиаутстехномика

Интрааутстехномика

Фейсаутстехномика

Екстрааутстехномика

Позиаутссубномика

Интрааутссубномика

Фейсаутссубномика

Екстрааутссубномика

Позиаутссуперномика

Интрааутссуперномика

Фейсаутссуперномика

Екстрааутссуперномика

Позиаутсреномика

Интрааутсреномика

Фейсаутсреномика

Екстрааутсреномика

Позиаутссоциономика

Интрааутссоциономика

Фейсаутссоциономика

Екстрааутссоциономика

Позиаутсекзосубномика

Интрааутсекзосубномика

Фейсаутсекзосубномика

Екстрааутсекзосубномика

Разновидностите на хирекофорномиката според ингредиентната форномичска рекогнисцираност (което е едновременно ингредиентна форномическа
хипозиция и ингредиентна форномическа хидълбочина), посочени във фиг. 3,
от своя страна имат подразновидности според ингредиентната форномическа
историчност, посочени от таблици с номера от 3.1 до 3.4.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3.1. Разновидности на хипозидипфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Хиинтрадипфорномика

Хифейсдипфорномика

Хиекстрадипфорномика

Позидипфорномика

Интрадипфорномика

Фейсдипфорномика

Екстрадипфорномика

Позидипсубфорномика

Интрадипсубфорномика

Фейсдипсубфорномика

Екстрадипсубфорномика

Позидипконфорномика

Интрадипконфорномика

Фейсдипконфорномика

Екстрадипконфорномика

Позидиппрофорномика

Интрадиппрофорномика

Фейсдиппрофорномика

Екстрадиппрофорномика

Позидипикофорномика

Интрадипикофорномика

Фейсдипикофорномика

Екстрадипикофорномика

Позидипексфорномика

Интрадипексфорномика

Фейсдипексфорномика

Екстрадипексфорномика

Позидипфифорномика

Интрадипфифорномика

Фейсдипфифорномика

Екстрадипфифорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3.2. Разновидности на хипозиинсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Хиинтраинсфорномика

Хифейсинсфорномика

Хиекстраинсфорномика

Позиинсфорномика

Интраинсфорномика

Фейсинсфорномика

Екстраинсфорномика

Позиинссубфорномика

Интраинссубфорномика

Фейсинссубфорномика

Екстраинссубфорномика

Позиинсконфорномика

Интраинсконфорномика

Фейсинсконфорномика

Екстраинсконфорномика

Позиинспрофорномика

Интраинспрофорномика

Фейсинспрофорномика

Екстраинспрофорномика

Позиинсикофорномика

Интраинсикофорномика

Фейсинсикофорномика

Екстраинсикофорномика

Позиинсексфорномика

Интраинсексфорномика

Фейсинсексфорномика

Екстраинсексфорномика

Позиинсфифорномика

Интраинсфифорномика

Фейсинсфифорномика

Екстраинсфифорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3.3. Разновидности на хипозиспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Хиинтраспецифорномика

Хифейсспецифорномика

Хиекстраспецифорномика

Позиспецифорномика

Интраспецифорномика

Фейсспецифорномика

Екстраспецифорномика

Позиспецисубфорномика

Интраспецисубфорномика

Фейсспецисубфорномика

Екстраспецисубфорномика

Позиспециконфорномика

Интраспециконфорномика

Фейсспециконфорномика

Екстраспециконфорномика

Позиспеципрофорномика

Интраспеципрофорномика

Фейсспеципрофорномика

Екстраспеципрофорномика

Позиспециикофорномика

Интраспециикофорномика

Фейсспециикофорномика

Екстраспециикофорномика

Позиспециексфорномика

Интраспециексфорномика

Фейсспециексфорномика

Екстраспециексфорномика

Позиспецифифорномика

Интраспецифифорномика

Фейсспецифифорномика

Екстраспецифифорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3.4. Разновидности на хипозиаутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Хиинтрааутсфорномика

Хифейсаутсфорномика

Хиекстрааутсфорномика

Позиаутсфорномика

Интрааутсфорномика

Фейсаутсфорномика

Екстрааутсфорномика

Позиаутссубфорномика

Интрааутссубфорномика

Фейсаутссубфорномика

Екстрааутссубфорномика

Позиаутсконфорномика

Интрааутсконфорномика

Фейсаутсконфорномика

Екстрааутсконфорномика

Позиаутспрофорномика

Интрааутспрофорномика

Фейсаутспрофорномика

Екстрааутспрофорномика

Позиаутсикофорномика

Интрааутсикофорномика

Фейсаутсикофорномика

Екстрааутсикофорномика

Позиаутсексфорномика

Интрааутсексфорномика

Фейсаутсексфорномика

Екстрааутсексфорномика

Позиаутсфифорномика

Интрааутсфифорномика

Фейсаутсфифорномика

Екстрааутсфифорномика

Разновидностите на хирекофорномиката според ингредиентната форномичска рекогнисцираност (което е едновременно ингредиентна форномическа
хипозиция и ингредиентна форномическа хидълбочина), посочени във фиг. 4,
от своя страна имат подразновидности според ингредиентната форномическа
хилогичност, посочени от таблици с номера от 4.1 до 4.25.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.1. Разновидности на хилогорекофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорекофорномика

Логорекосубфорномика

Логорекоконфорномика

Логорекопрофорномика

Логорекоикофорномика

Логорекоексфорномика

Логорекофифорномика

Хисторекофорномика

Рекофорномика

Рекосубфорномика

Рекоконсуфорномика

Рекопрофорномика

Рекоикофорномика

Рекоексфорномика

Рекофифорномика

Хисторекотехномика

Рекотехномика

Рекосубтехномика

Рекоконсутехномика

Рекопротехномика

Рекоикотехномика

Рекоекстехномика

Рекофитехномика

Хисторекосубномика

Рекосубномика

Рекосубсубномика
(рекосубномика)

Рекоконсусубномика
(рекоконсуномика)

Рекопросубномика
(рекопрономика)

Рекоикосубномика
(рекоикономика)

Рекоекссубномика
(рекоексномика)

Рекоексфиномика
(рекофиномика)

Хисторекосуперномика

Рекосуперномика

Рекосубсуперномика

Рекоконсусуперномика

Рекопросуперномика

Рекоикосуперномика

Рекоекссуперномика

Рекофисуперномика

Хисторекореномика

Рекореномика

Рекосубреномика

Рекоконсуреномика

Рекопрореномика

Рекоикореномика

Рекоексреномика

Рекофиреномика

Хисторекосоциономика

Рекосоциономика

Рекосубсоциономика

Рекоконсусоциономика

Рекопросоциономика

Рекоикосоциономика

Рекоекссоциономика

Рекофисоциономика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторекоекзосубномика

Рекоекзосубномика

Рекосубекзосубномика

Рекоконсуекзосубномика

119

Рекопроекзосубномика

Рекоикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.2. Разновидности на хилогопозифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозифорномика

Логопозисубфорномика

Логопозиконфорномика

Логопозипрофорномика

Логопозиикофорномика

Логопозиексфорномика

Логопозифифорномика

Хистопозифорномика

Позифорномика

Позисубфорномика

Позиконсуфорномика

Позипрофорномика

Позиикофорномика

Позиексфорномика

Позифифорномика

Хистопозитехномика

Позитехномика

Позисубтехномика

Позиконсутехномика

Позипротехномика

Позиикотехномика

Позиекстехномика

Позифитехномика

Хистопозисубномика

Позисубномика

Позисубсубномика
(позисубномика)

Позиконсусубномика
(позиконсуномика)

Позипросубномика
(позипрономика)

Позиикосубномика
(позиикономика)

Позиекссубномика
(позиексномика)

Позиексфиномика
(позифиномика)

Хистопозисуперномика

Позисуперномика

Позисубсуперномика

Позиконсусуперномика

Позипросуперномика

Позиикосуперномика

Позиекссуперномика

Позифисуперномика

Хистопозиреномика

Позиреномика

Позисубреномика

Позиконсуреномика

Позипрореномика

Позиикореномика

Позиексреномика

Позифиреномика

Хистопозисоциономика

Позисоциономика

Позисубсоциономика

Позиконсусоциономика

Позипросоциономика

Позиикосоциономика

Позиекссоциономика

Позифисоциономика

120

300

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозиекзосубномика

Позиекзосубномика

Позисубекзосубномика

Позиконсуекзосубномика

121

Позипроекзосубномика

Позиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.3. Разновидности на хилогоинтрафорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтрафорномика

Логоинтрасубфорномика

Логоинтраконфорномика

Логоинтрапрофорномика

Логоинтраикофорномика

Логоинтраексфорномика

Логоинтрафифорномика

Хистоинтрафорномика

Интрафорномика

Интрасубфорномика

Интраконсуфорномика

Интрапрофорномика

Интраикофорномика

Интраексфорномика

Интрафифорномика

Хистоинтратехномика

Интратехномика

Интрасубтехномика

Интраконсутехномика

Интрапротехномика

Интраикотехномика

Интраекстехномика

Интрафитехномика

Хистоинтрасубномика

Интрасубномика

Интрасубсубномика
(интрасубномика)

Интраконсусубномика
(интраконсуномика)

Интрапросубномика
(интрапрономика)

Интраикосубномика
(интраикономика)

Интраекссубномика
(интраексномика)

Интраексфиномика
(интрафиномика)

Хистоинтрасуперномика

Интрасуперномика

Интрасубсуперномика

Интраконсусуперномика

Интрапросуперномика

Интраикосуперномика

Интраекссуперномика

Интрафисуперномика

Хистоинтрареномика

Интрареномика

Интрасубреномика

Интраконсуреномика

Интрапрореномика

Интраикореномика

Интраексреномика

Интрафиреномика

Хистоинтрасоциономика

Интрасоциономика

Интрасубсоциономика

Интраконсусоциономика

Интрапросоциономика

Интраикосоциономика

Интраекссоциономика

Интрафисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтраекзосубномика

Интраекзосубномика

Интрасубекзосубномика

Интраконсуекзосубномика

123

Интрапроекзосубномика

Интраикоекзосубномика
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Интраексекзосубномика

Интрафиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.4. Разновидности на хилогофейсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсфорномика

Логофейссубфорномика

Логофейсконфорномика

Логофейспрофорномика

Логофейсикофорномика

Логофейсексфорномика

Логофейсфифорномика

Хистофейсфорномика

Фейсфорномика

Фейссубфорномика

Фейсконсуфорномика

Фейспрофорномика

Фейсикофорномика

Фейсексфорномика

Фейсфифорномика

Хистофейстехномика

Фейстехномика

Фейссубтехномика

Фейсконсутехномика

Фейспротехномика

Фейсикотехномика

Фейсекстехномика

Фейсфитехномика

Хистофейссубномика

Фейссубномика

Фейссубсубномика
(фейссубномика)

Фейсконсусубномика
(фейсконсуномика)

Фейспросубномика
(фейспрономика)

Фейсикосубномика
(фейсикономика)

Фейсекссубномика
(фейсексномика)

Фейсексфиномика
(фейсфиномика)

Хистофейссуперномика

Фейссуперномика

Фейссубсуперномика

Фейсконсусуперномика

Фейспросуперномика

Фейсикосуперномика

Фейсекссуперномика

Фейсфисуперномика

Хистофейсреномика

Фейсреномика

Фейссубреномика

Фейсконсуреномика

Фейспрореномика

Фейсикореномика

Фейсексреномика

Фейсфиреномика

Хистофейссоциономика

Фейссоциономика

Фейссубсоциономика

Фейсконсусоциономика

Фейспросоциономика

Фейсикосоциономика

Фейсекссоциономика

Фейсфисоциономика

124

304

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейсекзосубномика

Фейсекзосубномика

Фейссубекзосубномика

Фейсконсуекзосубномика

125

Фейспроекзосубномика

Фейсикоекзосубномика

305

Фейсексекзосубномика

Фейсфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.5. Разновидности на хилогоекстрафорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоекстрафорномика

Логоекстрасубфорномика

Логоекстраконфорномика

Логоекстрапрофорномика

Логоекстраикофорномика

Логоекстраексфорномика

Логоекстрафифорномика

Хистоекстрафорномика

Екстрафорномика

Екстрасубфорномика

Екстраконсуфорномика

Екстрапрофорномика

Екстраикофорномика

Екстраексфорномика

Екстрафифорномика

Хистоекстратехномика

Екстратехномика

Екстрасубтехномика

Екстраконсутехномика

Екстрапротехномика

Екстраикотехномика

Екстраекстехномика

Екстрафитехномика

Хистоекстрасубномика

Екстрасубномика

Екстрасубсубномика
(екстрасубномика)

Екстраконсусубномика
(екстраконсуномика)

Екстрапросубномика
(екстрапрономика)

Екстраикосубномика
(екстраикономика)

Екстраекссубномика
(екстраексномика)

Екстраексфиномика
(екстрафиномика)

Хистоекстрасуперномика

Екстрасуперномика

Екстрасубсуперномика

Екстраконсусуперномика

Екстрапросуперномика

Екстраикосуперномика

Екстраекссуперномика

Екстрафисуперномика

Хистоекстрареномика

Екстрареномика

Екстрасубреномика

Екстраконсуреномика

Екстрапрореномика

Екстраикореномика

Екстраексреномика

Екстрафиреномика

Хистоекстрасоциономика

Екстрасоциономика

Екстрасубсоциономика

Екстраконсусоциономика

Екстрапросоциономика

Екстраикосоциономика

Екстраекссоциономика

Екстрафисоциономика

126

306

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстраекзосубномика

Екстраекзосубномика

Екстрасубекзосубномика

Екстраконсуекзосубномика

127

Екстрапроекзосубномика

Екстраикоекзосубномика

307

Екстраексекзосубномика

Екстрафиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.6. Разновидности на хилогодипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логодипфорномика

Логодипсубфорномика

Логодипконфорномика

Логодиппрофорномика

Логодипикофорномика

Логодипексфорномика

Логодипфифорномика

Хистодипфорномика

Дипфорномика

Дипсубфорномика

Дипконсуфорномика

Диппрофорномика

Дипикофорномика

Дипексфорномика

Дипфифорномика

Хистодиптехномика

Диптехномика

Дипсубтехномика

Дипконсутехномика

Диппротехномика

Дипикотехномика

Дипекстехномика

Дипфитехномика

Дипсубномика

Дипсубсубномика
(дипсубномика)

Дипконсусубномика
(дипконсуномика)

Диппросубномика
(диппрономика)

Дипикосубномика
(дипикономика)

Дипекссубномика
(дипексномика)

Дипексфиномика
(дипфиномика)

Хистодипсуперномика

Дипсуперномика

Дипсубсуперномика

Дипконсусуперномика

Диппросуперномика

Дипикосуперномика

Дипекссуперномика

Дипфисуперномика

Хистодипреномика

Дипреномика

Дипсубреномика

Дипконсуреномика

Диппрореномика

Дипикореномика

Дипексреномика

Дипфиреномика

Хистодипсоциономика

Дипсоциономика

Дипсубсоциономика

Дипконсусоциономика

Диппросоциономика

Дипикосоциономика

Дипекссоциономика

Дипфисоциономика

Хистодипсубномика

128

308

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистодипекзосубномика

Дипекзосубномика

Дипсубекзосубномика

Дипконсуекзосубномика

129

Диппроекзосубномика

Дипикоекзосубномика

309

Дипексекзосубномика

Дипфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.7. Разновидности на хилогопозидипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозидипфорномика

Логопозидипсубфорномика

Логопозидипконфорномика

Логопозидиппрофорномика

Логопозидипикофорномика

Логопозидипексфорномика

Логопозидипфифорномика

Хистопозидипфорномика

Позидипфорномика

Позидипсубфорномика

Позидипконсуфорномика

Позидиппрофорномика

Позидипикофорномика

Позидипексфорномика

Позидипфифорномика

Хистопозидиптехномика

Позидиптехномика

Позидипсубтехномика

Позидипконсутехномика

Позидиппротехномика

Позидипикотехномика

Позидипекстехномика

Позидипфитехномика

Хистопозидипсубномика

Позидип- Позидип- Позидип- Позидип- Позидип- ПозидипсубконсупроикоексексПозидипсубсубсубсубсубфиномика
номика
номика
номика
номика
номика
субномика (позидип- (позидип- (позидип- (позидип- (позидип- (позидипсубконсупроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистопозидипсуперномика

Позидипсуперномика

Позидипсубсуперномика

Позидипконсусуперномика

Позидиппросуперномика

Позидипикосуперномика

Позидипекссуперномика

Позидипфисуперномика

Хистопозидипреномика

Позидипреномика

Позидипсубреномика

Позидипконсуреномика

Позидиппрореномика

Позидипикореномика

Позидипексреномика

Позидипфиреномика

Хистопозидипсоциономика

Позидипсоциономика

Позидипсубсоциономика

Позидипконсусоциономика

Позидиппросоциономика

Позидипикосоциономика

Позидипекссоциономика

Позидипфисоциономика

130

310

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозидипекзосубномика

Позидипекзосубномика

Позидипсубекзосубномика

Позидипконсуекзосубномика

131

Позидиппроекзосубномика

Позидипикоекзосубномика

311

Позидипексекзосубномика

Позидипфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.8. Разновидности на хилогоинтрадипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтрадипфорномика

Логоинтрадипсубфорномика

Логоинтрадипконфорномика

Логоинтрадиппрофорномика

Логоинтрадипикофорномика

Логоинтрадипексфорномика

Логоинтрадипфифорномика

Хистоинтрадипфорномика

Интрадипфорномика

Интрадипсубфорномика

Интрадипконсуфорномика

Интрадиппрофорномика

Интрадипикофорномика

Интрадипексфорномика

Интрадипфифорномика

Хистоинтрадиптехномика

Интрадиптехномика

Интрадипсубтехномика

Интрадипконсутехномика

Интрадиппротехномика

Интрадипикотехномика

Интрадипекстехномика

Интрадипфитехномика

Хистоинтрадипсубномика

Интрадипсубномика

Интрадипсубсубномика
(интрадипсубномика)

Интрадипконсусубномика
(интрадипконсуномика)

Интрадиппросубномика
(интрадиппрономика)

Интрадипикосубномика
(интрадипикономика)

Интрадипекссубномика
(интрадипексномика)

Интрадипексфиномика
(интрадипфиномика)

Хистоинтрадипсуперномика

Интрадипсуперномика

Интрадипсубсуперномика

Интрадипконсусуперномика

Интрадиппросуперномика

Интрадипикосуперномика

Интрадипекссуперномика

Интрадипфисуперномика

Хистоинтрадипреномика

Интрадипреномика

Интрадипсубреномика

Интрадипконсуреномика

Интрадиппрореномика

Интрадипикореномика

Интрадипексреномика

Интрадипфиреномика

132

312

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтрадипсоциономика

Интрадипсоциономика

Интрадипсубсоциономика

Интрадипконсусоциономика

Интрадиппросоциономика

Интрадипикосоциономика

Интрадипекссоциономика

Интрадипфисоциономика

Хистоинтрадипекзосубномика

Интрадипекзосубномика

Интрадипсубекзосубномика

Интрадипконсуекзосубномика

Интрадиппроекзосубномика

Интрадипикоекзосубномика

Интрадипексекзосубномика

Интрадипфиекзосубномика

133

313

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.9. Разновидности на хилогофейсдипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсдипфорномика

Логофейсдипсубфорномика

Логофейсдипконфорномика

Логофейсдиппрофорномика

Логофейсдипикофорномика

Логофейсдипексфорномика

Логофейсдипфифорномика

Хистофейсдипфорномика

Фейсдипфорномика

Фейсдипсубфорномика

Фейсдипконсуфорномика

Фейсдиппрофорномика

Фейсдипикофорномика

Фейсдипексфорномика

Фейсдипфифорномика

Хистофейсдиптехномика

Фейсдиптехномика

Фейсдипсубтехномика

Фейсдипконсутехномика

Фейсдиппротехномика

Фейсдипикотехномика

Фейсдипекстехномика

Фейсдипфитехномика

Хистофейсдипсубномика

Фейсдип- Фейсдип- Фейсдип- Фейсдип- Фейсдип- ФейсдипсубконсупроикоексексФейсдипсубсубсубсубсубфиномика
номика
номика
номика
номика
номика
субномика (фейсдип- (фейсдип- (фейсдип- (фейсдип- (фейсдип- (фейсдипсубконсупроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистофейсдипсуперномика

Фейсдипсуперномика

Фейсдипсубсуперномика

Фейсдипконсусуперномика

Фейсдиппросуперномика

Фейсдипикосуперномика

Фейсдипекссуперномика

Фейсдипфисуперномика

Хистофейсдипреномика

Фейсдипреномика

Фейсдипсубреномика

Фейсдипконсуреномика

Фейсдиппрореномика

Фейсдипикореномика

Фейсдипексреномика

Фейсдипфиреномика

Хистофейсдипсоциономика

Фейсдипсоциономика

Фейсдипсубсоциономика

Фейсдипконсусоциономика

Фейсдиппросоциономика

Фейсдипикосоциономика

Фейсдипекссоциономика

Фейсдипфисоциономика

134

314

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейсдипекзосубномика

Фейсдипекзосубномика

Фейсдипсубекзосубномика

Фейсдипконсуекзосубномика

135

Фейсдиппроекзосубномика

Фейсдипикоекзосубномика

315

Фейсдипексекзосубномика

Фейсдипфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.10. Разновидности на хилогоекстрадипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоeкстрадипфорномика

Логоeкстрадипсубфорномика

Логоeкстрадипконфорномика

Логоeкстрадиппрофорномика

Логоeкстрадипикофорномика

Логоeкстрадипексфорномика

Логоeкстрадипфифорномика

Хистоекстрадипфорномика

Екстрадипфорномика

Екстрадипсубфорномика

Екстрадипконсуфорномика

Екстрадиппрофорномика

Екстрадипикофорномика

Екстрадипексфорномика

Екстрадипфифорномика

Хистоекстрадиптехномика

Екстрадиптехномика

Екстрадипсубтехномика

Екстрадипконсутехномика

Екстрадиппротехномика

Екстрадипикотехномика

Екстрадипекстехномика

Екстрадипфитехномика

Хистоекстрадипсубномика

Екстрадипсубномика

Екстрадипсубсубномика
(екстрадипсубномика)

Екстрадипконсусубномика
(екстрадипконсуномика)

Екстрадиппросубномика
(екстрадиппрономика)

Екстрадипикосубномика
(екстрадипикономика)

Екстрадипекссубномика
(екстрадипексномика)

Екстрадипексфиномика
(екстрадипфиномика)

Хистоекстрадипсуперномика

Екстрадипсуперномика

Екстрадипсубсуперномика

Екстрадипконсусуперномика

Екстрадиппросуперномика

Екстрадипикосуперномика

Екстрадипекссуперномика

Екстрадипфисуперномика

Хистоекстрадипреномика

Екстрадипреномика

Екстрадипсубреномика

Екстрадипконсуреномика

Екстрадиппрореномика

Екстрадипикореномика

Екстрадипексреномика

Екстрадипфиреномика

136

316

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстрадипсоциономика

Екстрадипсоциономика

Екстрадипсубсоциономика

Екстрадипконсусоциономика

Екстрадиппросоциономика

Екстрадипикосоциономика

Екстрадипекссоциономика

Екстрадипфисоциономика

Хистоекстрадипекзосубномика

Екстрадипекзосубномика

Екстрадипсубекзосубномика

Екстрадипконсуекзосубномика

Екстрадиппроекзосубномика

Екстрадипикоекзосубномика

Екстрадипексекзосубномика

Екстрадипфиекзосубномика

137

317

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.11. Разновидности на хилогоинсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинсфорномика

Логоинссубфорномика

Логоинсконфорномика

Логоинспрофорномика

Логоинсикофорномика

Логоинсексфорномика

Логоинсфифорномика

Хистоинсфорномика

Инсфорномика

Инссубфорномика

Инсконсуфорномика

Инспрофорномика

Инсикофорномика

Инсексфорномика

Инсфифорномика

Хистоинстехномика

Инстехномика

Инссубтехномика

Инсконсутехномика

Инспротехномика

Инсикотехномика

Инсекстехномика

Инсфитехномика

Хистоинссубномика

Инссубномика

Инссубсубномика
(инссубномика)

Инсконсусубномика
(инсконсуномика)

Инспросубномика
(инспрономика)

Инсикосубномика
(инсикономика)

Инсекссубномика
(инсексномика)

Инсексфиномика
(инсфиномика)

Хистоинссуперномика

Инссуперномика

Инссубсуперномика

Инсконсусуперномика

Инспросуперномика

Инсикосуперномика

Инсекссуперномика

Инсфисуперномика

Хистоинсреномика

Инсреномика

Инссубреномика

Инсконсуреномика

Инспрореномика

Инсикореномика

Инсексреномика

Инсфиреномика

Хистоинссоциономика

Инссоциономика

Инссубсоциономика

Инсконсусоциономика

Инспросоциономика

Инсикосоциономика

Инсекссоциономика

Инсфисоциономика

138

318

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинсекзосубномика

Инсекзосубномика

Инссубекзосубномика

Инсконсуекзосубномика

139

Инспроекзосубномика

Инсикоекзосубномика

319

Инсексекзосубномика

Инсфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.12. Разновидности на хилогопозиинсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозиинсфорномика

Логопозиинссубфорномика

Логопозиинсконфорномика

Логопозиинспрофорномика

Логопозиинсикофорномика

Логопозиинсексфорномика

Логопозиинсфифорномика

Хистопозиинсфорномика

Позиинсфорномика

Позиинссубфорномика

Позиинсконсуфорномика

Позиинспрофорномика

Позиинсикофорномика

Позиинсексфорномика

Позиинсфифорномика

Хистопозиинстехномика

Позиинстехномика

Позиинссубтехномика

Позиинсконсутехномика

Позиинспротехномика

Позиинсикотехномика

Позиинсекстехномика

Позиинсфитехномика

Хистопозиинссубномика

Позиинс- Позиинс- Позиинс- Позиинс- Позиинс- ПозиинссубконсупроикоексексПозиинссубсубсубсубсубфиномика
номика
номика
номика
номика
номика
субномика (позиинс- (позиинс- (позиинс- (позиинс- (позиинс- (позиинссубконсупроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистопозиинссуперномика

Позиинссуперномика

Позиинссубсуперномика

Позиинсконсусуперномика

Позиинспросуперномика

Позиинсикосуперномика

Позиинсекссуперномика

Позиинсфисуперномика

Хистопозиинсреномика

Позиинсреномика

Позиинссубреномика

Позиинсконсуреномика

Позиинспрореномика

Позиинсикореномика

Позиинсексреномика

Позиинсфиреномика

Хистопозиинссоциономика

Позиинссоциономика

Позиинссубсоциономика

Позиинсконсусоциономика

Позиинспросоциономика

Позиинсикосоциономика

Позиинсекссоциономика

Позиинсфисоциономика

140

320

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозиинсекзосубномика

Позиинсекзосубномика

Позиинссубекзосубномика

Позиинсконсуекзосубномика

141

Позиинспроекзосубномика

Позиинсикоекзосубномика

321

Позиинсексекзосубномика

Позиинсфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.13. Разновидности на хилогоинтраинсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтраинсфорномика

Логоинтраинссубфорномика

Логоинтраинсконфорномика

Логоинтраинспрофорномика

Логоинтраинсикофорномика

Логоинтраинсексфорномика

Логоинтраинсфифорномика

Хистоинтраинсфорномика

Интраинсфорномика

Интраинссубфорномика

Интраинсконсуфорномика

Интраинспрофорномика

Интраинсикофорномика

Интраинсексфорномика

Интраинсфифорномика

Хистоинтраинстехномика

Интраинстехномика

Интраинссубтехномика

Интраинсконсутехномика

Интраинспротехномика

Интраинсикотехномика

Интраинсекстехномика

Интраинсфитехномика

Хистоинтраинссубномика

Интраинссубномика

Интраинссубсубномика
(интраинссубномика)

Интраинсконсусубномика
(интраинсконсуномика)

Интраинспросубномика
(интраинспрономика)

Интраинсикосубномика
(интраинсикономика)

Интраинсекссубномика
(интраинсексномика)

Интраинсексфиномика
(интраинсфиномика)

Хистоинтраинссуперномика

Интраинссуперномика

Интраинссубсуперномика

Интраинсконсусуперномика

Интраинспросуперномика

Интраинсикосуперномика

Интраинсекссуперномика

Интраинсфисуперномика

Хистоинтраинсреномика

Интраинсреномика

Интраинссубреномика

Интраинсконсуреномика

Интраинспрореномика

Интраинсикореномика

Интраинсексреномика

Интраинсфиреномика

142

322

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтраинссоциономика

Интраинссоциономика

Интраинссубсоциономика

Интраинсконсусоциономика

Интраинспросоциономика

Интраинсикосоциономика

Интраинсекссоциономика

Интраинсфисоциономика

Хистоинтраинсекзосубномика

Интраинсекзосубномика

Интраинссубекзосубномика

Интраинсконсуекзосубномика

Интраинспроекзосубномика

Интраинсикоекзосубномика

Интраинсексекзосубномика

Интраинсфиекзосубномика

143

323

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.14. Разновидности на хилогофейсинсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсинсфорномика

Логофейсинссубфорномика

Логофейсинсконфорномика

Логофейсинспрофорномика

Логофейсинсикофорномика

Логофейсинсексфорномика

Логофейсинсфифорномика

Хистофейсинсфорномика

Фейсинсфорномика

Фейсинссубфорномика

Фейсинсконсуфорномика

Фейсинспрофорномика

Фейсинсикофорномика

Фейсинсексфорномика

Фейсинсфифорномика

Хистофейсинстехномика

Фейсинстехномика

Фейсинссубтехномика

Фейсинсконсутехномика

Фейсинспротехномика

Фейсинсикотехномика

Фейсинсекстехномика

Фейсинсфитехномика

Хистофейсинссубномика

Фейсинс- Фейсинс- Фейсинс- Фейсинс- Фейсинс- ФейсинссубконсупроикоексексФейсинссубсубсубсубсубфиномика
номика
номика
номика
номика
номика
субномика (фейсинс- (фейсинс- (фейсинс- (фейсинс- (фейсинс- (фейсинссубконсупроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистофейсинссуперномика

Фейсинссуперномика

Фейсинссубсуперномика

Фейсинсконсусуперномика

Фейсинспросуперномика

Фейсинсикосуперномика

Фейсинсекссуперномика

Фейсинсфисуперномика

Хистофейсинсреномика

Фейсинсреномика

Фейсинссубреномика

Фейсинсконсуреномика

Фейсинспрореномика

Фейсинсикореномика

Фейсинсексреномика

Фейсинсфиреномика

Хистофейсинссоциономика

Фейсинссоциономика

Фейсинссубсоциономика

Фейсинсконсусоциономика

Фейсинспросоциономика

Фейсинсикосоциономика

Фейсинсекссоциономика

Фейсинсфисоциономика

144

324

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейсинсекзосубномика

Фейсинсекзосубномика

Фейсинссубекзосубномика

Фейсинсконсуекзосубномика

145

Фейсинспроекзосубномика

Фейсинсикоекзосубномика

325

Фейсинсексекзосубномика

Фейсинсфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.15. Разновидности на хилогоекстраинсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоекстраинсфорномика

Логоекстраинссубфорномика

Логоекстраинсконфорномика

Логоекстраинспрофорномика

Логоекстраинсикофорномика

Логоекстраинсексфорномика

Логоекстраинсфифорномика

Хистоекстраинсфорномика

Екстраинсфорномика

Екстраинссубфорномика

Екстраинсконсуфорномика

Екстраинспрофорномика

Екстраинсикофорномика

Екстраинсексфорномика

Екстраинсфифорномика

Хистоекстраинстехномика

Екстраинстехномика

Екстраинссубтехномика

Екстраинсконсутехномика

Екстраинспротехномика

Екстраинсикотехномика

Екстраинсекстехномика

Екстраинсфитехномика

Хистоекстраинссубномика

Екстраинссубномика

Екстраинссубсубномика
(екстраинссубномика)

Екстраинсконсусубномика
(екстраинсконсуномика)

Екстраинспросубномика
(екстраинспрономика)

Екстраинсикосубномика
(екстраинсикономика)

Екстраинсекссубномика
(екстраинсексномика)

Екстраинсексфиномика
(екстраинсфиномика)

Хистоекстраинссуперномика

Екстраинссуперномика

Екстраинссубсуперномика

Екстраинсконсусуперномика

Екстраинспросуперномика

Екстраинсикосуперномика

Екстраинсекссуперномика

Екстраинсфисуперномика

Хистоекстраинсреномика

Екстраинсреномика

Екстраинссубреномика

Екстраинсконсуреномика

Екстраинспрореномика

Екстраинсикореномика

Екстраинсексреномика

Екстраинсфиреномика

146

326

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстраинссоциономика

Екстраинссоциономика

Екстраинссубсоциономика

Екстраинсконсусоциономика

Екстраинспросоциономика

Екстраинсикосоциономика

Екстраинсекссоциономика

Екстраинсфисоциономика

Хистоекстраинсекзосубномика

Екстраинсекзосубномика

Екстраинссубекзосубномика

Екстраинсконсуекзосубномика

Екстраинспроекзосубномика

Екстраинсикоекзосубномика

Екстраинсексекзосубномика

Екстраинсфиекзосубномика

147

327

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.16. Разновидности на хилогоспецифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоспецифорномика

Логоспецисубфорномика

Логоспециконфорномика

Логоспеципрофорномика

Логоспециикофорномика

Логоспециексфорномика

Логоспецифифорномика

Хистоспецифорномика

Специфорномика

Специсубфорномика

Специконсуфорномика

Специпрофорномика

Специикофорномика

Специексфорномика

Специфифорномика

Хистоспецитехномика

Специтехномика

Специсубтехномика

Специконсутехномика

Специпротехномика

Специикотехномика

Специекстехномика

Специфитехномика

Хистоспецисубномика

Специсубномика

Специсубсубномика
(специсубномика)

Специконсусубномика
(специконсуномика)

Специпросубномика
(специпрономика)

Специикосубномика
(специикономика)

Специекссубномика
(специексномика)

Специексфиномика
(специфиномика)

Хистоспецисуперномика

Специсуперномика

Специсубсуперномика

Специконсусуперномика

Специпросуперномика

Специикосуперномика

Специекссуперномика

Специфисуперномика

Хистоспециреномика

Специреномика

Специсубреномика

Специконсуреномика

Специпрореномика

Специикореномика

Специексреномика

Специфиреномика

Хистоспецисоциономика

Специсоциономика

Специсубсоциономика

Специконсусоциономика

Специпросоциономика

Специикосоциономика

Специекссоциономика

Специфисоциономика

148

328

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоспециекзосубномика

Специекзосубномика

Специсубекзосубномика

Специконсуекзосубномика

149

Специпроекзосубномика

Специикоекзосубномика

329

Специексекзосубномика

Специфиекзосубномика

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.17. Разновидности на хилогопозиспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозиспецифорномика

Логопозиспецисубфорномика

Логопозиспециконфорномика

Логопозиспеципрофорномика

Логопозиспециикофорномика

Логопозиспециексфорномика

Логопозиспецифифорномика

Хистопозиспецифорномика

Позиспецифорномика

Позиспецисубфорномика

Позиспециконсуфорномика

Позиспеципрофорномика

Позиспециикофорномика

Позиспециексфорномика

Позиспецифифорномика

Хистопозиспецитехномика

Позиспецитехномика

Позиспецисубтехномика

Позиспециконсутехномика

Позиспеципротехномика

Позиспециикотехномика

Позиспециекстехномика

Позиспецифитехномика

Хистопозиспецисубномика

Позиспецисубномика

Позиспецисубсубномика
(позиспецисубномика)

Позиспециконсусубномика
(позиспециконсуномика)

Позиспеципросубномика
(позиспеципрономика)

Позиспециикосубномика
(позиспециикономика)

Позиспециекссубномика
(позиспециексномика)

Позиспециексфиномика
(позиспецифиномика)

Хистопозиспецисуперномика

Позиспецисуперномика

Позиспецисубсуперномика

Позиспециконсусуперномика

Позиспеципросуперномика

Позиспециикосуперномика

Позиспециекссуперномика

Позиспецифисуперномика

Хистопозиспециреномика

Позиспециреномика

Позиспецисубреномика

Позиспециконсуреномика

Позиспеципрореномика

Позиспециикореномика

Позиспециексреномика

Позиспецифиреномика

150

330

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозиспецисоциономика

Позиспецисоциономика

Позиспецисубсоциономика

Позиспециконсусоциономика

Позиспеципросоциономика

Позиспециикосоциономика

Позиспециекссоциономика

Позиспецифисоциономика

Хистопозиспециекзосубномика

Позиспециекзосубномика

Позиспецисубекзосубномика

Позиспециконсуекзосубномика

Позиспеципроекзосубномика

Позиспециикоекзосубномика

Позиспециексекзосубномика

Позиспецифиекзосубномика

151

331
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.18. Разновидности на хилогоинтраспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтраспецифорномика

Логоинтраспецисубфорномика

Логоинтраспециконфорномика

Логоинтраспеципрофорномика

Логоинтраспециикофорномика

Логоинтраспециексфорномика

Логоинтраспецифифорномика

Хистоинтраспецифорномика

Интраспецифорномика

Интраспецисубфорномика

Интраспециконсуфорномика

Интраспеципрофорномика

Интраспециикофорномика

Интраспециексфорномика

Интраспецифифорномика

Хистоинтраспецитехномика

Интраспецитехномика

Интраспецисубтехномика

Интраспециконсутехномика

Интраспеципротехномика

Интраспециикотехномика

Интраспециекстехномика

Интраспецифитехномика

Хистоинтраспецисубномика

Интраспецисубномика

Интраспецисубсубномика
(интраспецисубномика)

Интраспециконсусубномика
(интраспециконсуномика)

Интраспеципросубномика
(интраспеципрономика)

Интраспециикосубномика
(интраспециикономика)

Интраспециекссубномика
(интраспециексномика)

Интраспециексфиномика
(интраспецифиномика)

Хистоинтраспецисуперномика

Интраспецисуперномика

Интраспецисубсуперномика

Интраспециконсусуперномика

Интраспеципросуперномика

Интраспециикосуперномика

Интраспециекссуперномика

Интраспецифисуперномика

Хистоинтраспециреномика

Интраспециреномика

Интраспецисубреномика

Интраспециконсуреномика

Интраспеципрореномика

Интраспециикореномика

Интраспециексреномика

Интраспецифиреномика

152

332
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтраспецисоциономика

Интраспецисоциономика

Интраспецисубсоциономика

Интраспециконсусоциономика

Интраспеципросоциономика

Интраспециикосоциономика

Интраспециекссоциономика

Хистоинтраспециекзосубномика

Интраспециекзосубномика

Интраспецисубекзосубномика

Интраспециконсуекзосубномика

Интраспеципроекзосубномика

Интраспециикоекзосубномика

ИнтраИнтраспециспециексфиекзосуб- екзосубномика номика

153

333

Интраспецифисоциономика

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.19. Разновидности на хилогофейсспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсспецифорномика

Логофейсспецисубфорномика

Логофейсспециконфорномика

Логофейсспеципрофорномика

Логофейсспециикофорномика

Логофейсспециексфорномика

Логофейсспецифифорномика

Хистофейсспецифорномика

Фейсспецифорномика

Фейсспецисубфорномика

Фейсспециконсуфорномика

Фейсспеципрофорномика

Фейсспециикофорномика

Фейсспециексфорномика

Фейсспецифифорномика

Хистофейсспецитехномика

Фейсспецитехномика

Фейсспецисубтехномика

Фейсспециконсутехномика

Фейсспеципротехномика

Фейсспециикотехномика

Фейсспециекстехномика

Фейсспецифитехномика

Хистофейсспецисубномика

Фейсспецисубномика

Фейсспецисубсубномика
(фейсспецисубномика)

Фейсспециконсусубномика
(фейсспециконсуномика)

Фейсспеципросубномика
(фейсспеципрономика)

Фейсспециикосубномика
(фейсспециикономика)

Фейсспециекссубномика
(фейсспециексномика)

Фейсспециексфиномика
(фейсспецифиномика)

Хистофейсспецисуперномика

Фейсспецисуперномика

Фейсспецисубсуперномика

Фейсспециконсусуперномика

Фейсспеципросуперномика

Фейсспециикосуперномика

Фейсспециекссуперномика

Фейсспецифисуперномика

Хистофейсспециреномика

Фейсспециреномика

Фейсспецисубреномика

Фейсспециконсуреномика

Фейсспеципрореномика

Фейсспециикореномика

Фейсспециексреномика

Фейсспецифиреномика

154

334

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейс
специсоциономика

Фейсспецисоциономика

Фейсспецисубсоциономика

Фейсспециконсусоциономика

Фейсспеципросоциономика

Фейсспециикосоциономика

Фейсспециекссоциономика

Фейсспецифисоциономика

Хистофейс
специекзосубномика

Фейсспециекзосубномика

Фейсспецисубекзосубномика

Фейсспециконсуекзосубномика

Фейсспеципроекзосубномика

Фейсспециикоекзосубномика

Фейсспециексекзосубномика

Фейсспецифиекзосубномика

155

335

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.20. Разновидности на хилогоекстраспецифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоекстраспецифорномика

Логоекстраспецисубфорномика

Логоекстраспециконфорномика

Логоекстраспеципрофорномика

Логоекстраспециикофорномика

Логоекстраспециексфорномика

Логоекстраспецифифорномика

Хистоекстраспецифорномика

Екстраспецифорномика

Екстраспецисубфорномика

Екстраспециконсуфорномика

Екстраспеципрофорномика

Екстраспециикофорномика

Екстраспециексфорномика

Екстраспецифифорномика

Хистоекстраспецитехномика

Екстраспецитехномика

Екстраспецисубтехномика

Екстраспециконсутехномика

Екстраспеципротехномика

Екстраспециикотехномика

Екстраспециекстехномика

Екстраспецифитехномика

Хистоекстраспецисубномика

Екстраспецисубномика

Екстраспецисубсубномика
(екстраспецисубномика)

Екстраспециконсусубномика
(екстраспециконсуномика)

Екстраспеципросубномика
(екстраспеципрономика)

Екстраспециикосубномика
(екстраспециикономика)

Екстраспециекссубномика
(екстраспециексномика)

Екстраспециексфиномика
(екстраспецифиномика)

Хистоекстраспецисуперномика

Екстраспецисуперномика

Екстраспецисубсуперномика

Екстраспециконсусуперномика

Екстраспеципросуперномика

Екстраспециикосуперномика

Екстраспециекссуперномика

Екстраспецифисуперномика

Хистоекстраспециреномика

Екстраспециреномика

Екстраспецисубреномика

Екстраспециконсуреномика

Екстраспеципрореномика

Екстраспециикореномика

Екстраспециексреномика

Екстраспецифиреномика

156

336

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстраспецисоциономика

Екстраспецисоциономика

Екстраспецисубсоциономика

Екстраспециконсусоциономика

Екстраспеципросоциономика

Екстраспециикосоциономика

Екстраспециекссоциономика

Екстраспецифисоциономика

Хистоекстраспециекзосубномика

Екстраспециекзосубномика

Екстраспецисубекзосубномика

Екстраспециконсуекзосубномика

Екстраспеципроекзосубномика

Екстраспециикоекзосубномика

Екстраспециексекзосубномика

Екстраспецифиекзосубномика

157

337

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.21. Разновидности на хилогоаутсфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоаутсфорномика

Логоаутссубфорномика

Логоаутсконфорномика

Логоаутспрофорномика

Логоаутсикофорномика

Логоаутсексфорномика

Логоаутсфифорномика

Хистоаутсфорномика

Аутсфорномика

Аутссубфорномика

Аутсконсуфорномика

Аутспрофорномика

Аутсикофорномика

Аутсексфорномика

Аутсфифорномика

Хистоаутстехномика

Аутстехномика

Аутссубтехномика

Аутсконсутехномика

Аутспротехномика

Аутсикотехномика

Аутсекстехномика

Аутсфитехномика

Хистоаутссубномика

Аутссубномика

Аутссубсубномика
(аутссубномика)

Аутсконсусубномика
(аутсконсуномика)

Аутспросубномика
(аутспрономика)

Аутсикосубномика
(аутсикономика)

Аутсекссубномика
(аутсексномика)

Аутсексфиномика
(аутсфиномика)

Хистоаутссуперномика

Аутссуперномика

Аутссубсуперномика

Аутсконсусуперномика

Аутспросуперномика

Аутсикосуперномика

Аутсекссуперномика

Аутсфисуперномика

Хистоаутсреномика

Аутсреномика

Аутссубреномика

Аутсконсуреномика

Аутспрореномика

Аутсикореномика

Аутсексреномика

Аутсфиреномика

Хистоаутссоциономика

Аутссоциономика

Аутссубсоциономика

Аутсконсусоциономика

Аутспросоциономика

Аутсикосоциономика

Аутсекссоциономика

Аутсфисоциономика

158

338

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоаутсекзосубномика

Аутсекзосубномика

Аутссубекзосубномика

Аутсконсуекзосубномика

159

Аутспроекзосубномика

Аутсикоекзосубномика

339

Аутсексекзосубномика

Аутсфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.22. Разновидности на хилогопозиаутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозиаутсфорномика

Логопозиаутссубфорномика

Логопозиаутсконфорномика

Логопозиаутспрофорномика

Логопозиаутсикофорномика

Логопозиаутсексфорномика

Логопозиаутсфифорномика

Хистопозиаутсфорномика

Позиаутсфорномика

Позиаутссубфорномика

Позиаутсконсуфорномика

Позиаутспрофорномика

Позиаутсикофорномика

Позиаутсексфорномика

Позиаутсфифорномика

Хистопозиаутстехномика

Позиаутстехномика

Позиаутссубтехномика

Позиаутсконсутехномика

Позиаутспротехномика

Позиаутсикотехномика

Позиаутсекстехномика

Позиаутсфитехномика

Хистопозиаутссубномика

Позиаутссубномика

Позиаутссубсубномика
(позиаутссубномика)

Позиаутсконсусубномика
(позиаутсконсуномика)

Позиаутспросубномика
(позиаутспрономика)

Позиаутсикосубномика
(позиаутсикономика)

Позиаутсекссубномика
(позиаутсексномика)

Позиаутсексфиномика
(позиаутсфиномика)

Хистопозиаутссуперномика

Позиаутссуперномика

Позиаутссубсуперномика

Позиаутсконсусуперномика

Позиаутспросуперномика

Позиаутсикосуперномика

Позиаутсекссуперномика

Позиаутсфисуперномика

Хистопозиаутсреномика

Позиаутсреномика

Позиаутссубреномика

Позиаутсконсуреномика

Позиаутспрореномика

Позиаутсикореномика

Позиаутсексреномика

Позиаутсфиреномика

160

340

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозиаутссоциономика

Позиаутссоциономика

Позиаутссубсоциономика

Позиаутсконсусоциономика

Позиаутспросоциономика

Позиаутсикосоциономика

Позиаутсекссоциономика

Позиаутсфисоциономика

Хистопозиаутсекзосубномика

Позиаутсекзосубномика

Позиаутссубекзосубномика

Позиаутсконсуекзосубномика

Позиаутспроекзосубномика

Позиаутсикоекзосубномика

Позиаутсексекзосубномика

Позиаутсфиекзосубномика

161

341

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.23. Разновидности на хилогоинтрааутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтрааутсфорномика

Логоинтрааутссубфорномика

Логоинтрааутсконфорномика

Логоинтрааутспрофорномика

Логоинтрааутсикофорномика

Логоинтрааутсексфорномика

Логоинтрааутсфифорномика

Хистоинтрааутсфорномика

Интрааутсфорномика

Интрааутссубфорномика

Интрааутсконсуфорномика

Интрааутспрофорномика

Интрааутсикофорномика

Интрааутсексфорномика

Интрааутсфифорномика

Хистоинтрааутстехномика

Интрааутстехномика

Интрааутссубтехномика

Интрааутсконсутехномика

Интрааутспротехномика

Интрааутсикотехномика

Интрааутсекстехномика

Интрааутсфитехномика

Хистоинтрааутссубномика

Интрааутссубномика

Интрааутссубсубномика
(интрааутссубномика)

Интрааутсконсусубномика
(интрааутсконсуномика)

Интрааутспросубномика
(интрааутспрономика)

Интрааутсикосубномика
(интрааутсикономика)

Интрааутсекссубномика
(интрааутсексномика)

Интрааутсексфиномика
(интрааутсфиномика)

Хистоинтрааутссуперномика

Интрааутссуперномика

Интрааутссубсуперномика

Интрааутсконсусуперномика

Интрааутспросуперномика

Интрааутсикосуперномика

Интрааутсекссуперномика

Интрааутсфисуперномика

Хистоинтрааутсреномика

Интрааутсреномика

Интрааутссубреномика

Интрааутсконсуреномика

Интрааутспрореномика

Интрааутсикореномика

Интрааутсексреномика

Интрааутсфиреномика

162

342

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтрааутссоциономика

Интрааутссоциономика

Интрааутссубсоциономика

Интрааутсконсусоциономика

Интрааутспросоциономика

Интрааутсикосоциономика

Интрааутсекссоциономика

Хистоинтрааутсекзосубномика

Интрааутсекзосубномика

Интрааутссубекзосубномика

Интрааутсконсуекзосубномика

Интрааутспроекзосубномика

Интрааутсикоекзосубномика

ИнтраИнтрааутсаутсексфиекзосуб- екзосубномика номика

163

343

Интрааутсфисоциономика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.24. Разновидности на хилогофейсаутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсаутсфорномика

Логофейсаутссубфорномика

Логофейсаутсконфорномика

Логофейсаутспрофорномика

Логофейсаутсикофорномика

Логофейсаутсексфорномика

Логофейсаутсфифорномика

Хистофейсаутсфорномика

Фейсаутсфорномика

Фейсаутссубфорномика

Фейсаутсконсуфорномика

Фейсаутспрофорномика

Фейсаутсикофорномика

Фейсаутсексфорномика

Фейсаутсфифорномика

Хистофейсаутстехномика

Фейсаутстехномика

Фейсаутссубтехномика

Фейсаутсконсутехномика

Фейсаутспротехномика

Фейсаутсикотехномика

Фейсаутсекстехномика

Фейсаутсфитехномика

Хистофейсаутссубномика

Фейсаутссубномика

Фейсаутссубсубномика
(фейсаутссубномика)

Фейсаутсконсусубномика
(фейсаутсконсуномика)

Фейсаутспросубномика
(фейсаутспрономика)

Фейсаутсикосубномика
(фейсаутсикономика)

Фейсаутсекссубномика
(фейсаутсексномика)

Фейсаутсексфиномика
(фейсаутсфиномика)

Хистофейсаутссуперномика

Фейсаутссуперномика

Фейсаутссубсуперномика

Фейсаутсконсусуперномика

Фейсаутспросуперномика

Фейсаутсикосуперномика

Фейсаутсекссуперномика

Фейсаутсфисуперномика

Хистофейсаутсреномика

Фейсаутсреномика

Фейсаутссубреномика

Фейсаутсконсуреномика

Фейсаутспрореномика

Фейсаутсикореномика

Фейсаутсексреномика

Фейсаутсфиреномика

164

344

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейс
аутссоциономика

Фейсаутссоциономика

Фейсаутссубсоциономика

Фейсаутсконсусоциономика

Фейсаутспросоциономика

Фейсаутсикосоциономика

Фейсаутсекссоциономика

Фейсаутсфисоциономика

Хистофейсаутсекзосубномика

Фейсаутсекзосубномика

Фейсаутссубекзосубномика

Фейсаутсконсуекзосубномика

Фейсаутспроекзосубномика

Фейсаутсикоекзосубномика

Фейсаутсексекзосубномика

Фейсаутсфиекзосубномика

165

345

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4.25. Разновидности на хилогоекстрааутсфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа рекогнисцираност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоекстрааутсфорномика

Логоекстрааутссубфорномика

Логоекстрааутсконфорномика

Логоекстрааутспрофорномика

Логоекстрааутсикофорномика

Логоекстрааутсексфорномика

Логоекстрааутсфифорномика

Хистоекстрааутсфорномика

Екстрааутсфорномика

Екстрааутссубфорномика

Екстрааутсконсуфорномика

Екстрааутспрофорномика

Екстрааутсикофорномика

Екстрааутсексфорномика

Екстрааутсфифорномика

Хистоекстрааутстехномика

Екстрааутстехномика

Екстрааутссубтехномика

Екстрааутсконсутехномика

Екстрааутспротехномика

Екстрааутсикотехномика

Екстрааутсекстехномика

Екстрааутсфитехномика

Хистоекстрааутссубномика

Екстрааутссубномика

Екстрааутссубсубномика
(екстрааутссубномика)

Екстрааутсконсусубномика
(екстрааутсконсуномика)

Екстрааутспросубномика
(екстрааутспрономика)

Екстрааутсикосубномика
(екстрааутсикономика)

Екстрааутсекссубномика
(екстрааутсексномика)

Екстрааутсексфиномика
(екстрааутсфиномика)

Хистоекстрааутссуперномика

Екстрааутссуперномика

Екстрааутссубсуперномика

Екстрааутсконсусуперномика

Екстрааутспросуперномика

Екстрааутсикосуперномика

Екстрааутсекссуперномика

Екстрааутсфисуперномика

Хистоекстрааутсреномика

Екстрааутсреномика

Екстрааутссубреномика

Екстрааутсконсуреномика

Екстрааутспрореномика

Екстрааутсикореномика

Екстрааутсексреномика

Екстрааутсфиреномика

166

346

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстрааутссоциономика

Екстрааутссоциономика

Екстрааутссубсоциономика

Екстрааутсконсусоциономика

Екстрааутспросоциономика

Екстрааутсикосоциономика

Екстрааутсекссоциономика

Екстрааутсфисоциономика

Хистоекстрааутсекзосубномика

Екстрааутсекзосубномика

Екстрааутссубекзосубномика

Екстрааутсконсуекзосубномика

Екстрааутспроекзосубномика

Екстрааутсикоекзосубномика

Екстрааутсексекзосубномика

Екстрааутсфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic rideepness) (същото като ингредиентна форномическа зрелостна
дълбочина и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна форномическа дълбочина) (навсякъде форномика се подразбира като
субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и
за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна форномическа дълбочина и по
този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните
части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности) и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната форномическа ридълбочина е ингредиентната икономическа ридълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа ридълбочина
към понятието за рифорномически диппредмет* (rifornomic deepthing) (съкратено от дълбочинен зрелостен форномически предмет – deepness ripeness
fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа ридълбочина*
(primary ingrediental fornomic rideepness), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)
и първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental
fornomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа ридълбочина към понятието за диприфорномика*
(deeprifornomy) (съкратено от дълбочинна зрелостна форномика – deepness
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ripeness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа ридълбочина* (organic ingrediental fornomic rideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental
fornomic ripeness) и органическата ингредиентна форномическа дълбочина*
(organic ingrediental fornomic deepness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия диппредмет според първичната
ингредиентна форномическа ридълбочина

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
ридълбочина
(рифорномически
диппредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
диппредмет

Рифорномически
инспредмет

Рифорномически
специпредмет

Рифорномически
аутспредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
диппредмет

Форприномически
инспредмет

Форприномически
специпредмет

Форприномически
аутспредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
диппредмет

Фордевеномически
инспредмет

Фордевеномически
специпредмет

Фордевеномически
аутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
ридълбочина
(диприфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дълбочина
Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Рифорномика

Диприфорномика

Инсрифорномика

Специрифорномика

Аутсрифорномика

Форприномика

Дипфорприномика

Инсфорприномика

Специфорприномика

Аутсфорприномика

Фордевеномика

Дипфордевеномика

Инсфордевеномика

Специфордевеномика

Аутсфордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic riposition) (същото като ингредиентна форномическа зрелостна позиция и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна
форномическа позиция) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който
е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
форномическа зрялост и ингредиентна форномическа позиция и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и
на техните разновидности) и (2) форномическите предмети според мястото,
което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на
форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина).
Частен случай на ингредиентната форномическа рипозиция е ингредиентната икономическа рипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа рипозиция
към понятието за рифорномически позипредмет* (rifornomic posithing) (сък170
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратено от зрелостен позиционен форномически предмет – ripeness positional
fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа рипозиция*
(primary ingrediental fornomic riposition), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)
и първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental
fornomic position)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа рипозиция към понятието за позирифорномика*
(posisetifornomy) (съкратено от позиционна зрелостна форномика – positional
ripeness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна форномическа рипозиция* (organic ingrediental fornomic riposition), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic
ripeness) и органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic
ingrediental fornomic position)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия позипредмет според първичната
ингредиентна форномическа рипозииция

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
рипозиция
(рифорномически
позипредмет)

Първична ингредиентна форномическа
позиция
Форномически
позипредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
екстрапредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
позипредмет

Рифорномически
интрапредмет

Рифорномически
фейспредмет

Рифорномически
екстрапредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
позипредмет

Форприномически
интрапредмет

Форприномически
фейспредмет

Форприномически
екстрапредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
позипредмет

Фордевеномически
интрапредмет

Фордевеномически
фейспредмет

Фордевеномически
екстрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
рипозиция
(позиприфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Рифорномика

Позирифорномика

Интрарифорномика

Фейсрифорномика

Екстарифорномика

Форприномика

Позифорприномика

Интрафорприномика

Фейсфорприномика

Екстафорприномика

Фордевеномика

Позифордевеномика

Интрафордевеномика

Фейсфордевеномика

Екстафордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic ripriority) (същото като ингредиентна форномическа
зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна форномическа
зрялост и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна
форномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1)
степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности) и
(2) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането
им (изследването и управлението им) от форномическия субект. Частен случай
на ингредиентната форномическа риприоритетност е ингредиентната икономическа риприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа риприоритетност към понятието за рифорномически приопредмет* (rifornomic
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен форномически предмет – prioritical ripeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа риприоритетност* (primary ingrediental fornomic ripriority), която
е комбинация от първичната ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness) и първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа риприоритетност към понятието за приорифорномика* (priorifornomy) (съкратено от
приоритетностна зрелостна форномика – prioritical ripeness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна форномическа риприоритетност* (organic
ingrediental fornomic ripriority), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness) и органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic
ingrediental fornomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия приопредмет според
първичната ингредиентна форномическа риприоритетност

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
риприоритетност
(рифорномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
приопредмет

Рифорномически
типопредмет

Рифорномически
копредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
приопредмет

Форприномически
типопредмет

Форприномически
копредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
приопредмет

Фордевеномически
типопредмет

Фордевеномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приорифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
риприоритетност
(приорифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност

Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Рифорномика

Приорифорномика

Типорифорномика

Корифорномика

Форприномика

Приофорприномика

Типофорприномика

Кофорприномика

Фордевеномика

Приофордевеномика

Типофордевеномика

Кофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic riresolventness) (същото като ингредиентна форномическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща форномическа способност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и
ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на
техните разновидности) и (2) степените на подробност в структурирането на
форномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната форномическа риразрешителност е ингредиентната икономическа риразрешителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа риразрешителност към понятието за рифорномически резопредмет* (rifornomic
resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен форномически предмет –
resolving ripeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
риразрешителност* (primary ingrediental fornomic riresolventness), която е
комбинация от първичната ингредиентна форномическа зрялост* (primary
ingrediental fornomic ripeness) и първичната ингредиентна разрешаваща
форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
риразрешителност към понятието за резорифорномика* (resorifornomy) (съкратено от разрешаваща зрелостна форномика – resolving ripeness fornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа риразрешителност*
(organic ingrediental fornomic riresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic
ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия резопредмет според
първичната ингредиентна форномическа риразрешителност

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
риразрешителност
(рифорномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
резопредмет

Рифорномически
тенпредмет

Рифорномически
ексопредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
резопредмет

Форприномически
тенпредмет

Форприномически
ексопредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
резопредмет

Фордевеномически
тенпредмет

Фордевеномически
ексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резорифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
риразрешителност
(резорифорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Рифорномика

Резорифорномика

Тенрифорномика

Ексорифорномика

Форприномика

Резофорприномика

Тенфорприномика

Ексофорприномика

Фордевеномика

Резофордевеномика

Тенфордевеномика

Ексофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic risensitivity) (същото като ингредиентна форномическа
зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна форномическа
зрялост и ингредиентна структурна форномическа чувствителност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и
ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и
на техните разновидности) и (2) степените на структурната чувствителност на
форномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната форномическа ричувствителност е ингредиентната икономическа ричувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната форномическа ричувствителност към понятието за рифорномически сенсипредмет* (rifornomic
sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен форномически предмет
– sensitivitical ripeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа ричувствителност* (primary ingrediental fornomic risensitivity), която
е комбинация от първичната ингредиентна форномическа зрялост*
(primary ingrediental fornomic ripeness) и първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
fornomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа ричувствителност към понятието за сенсирифорномика* (sensirifornomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна форномика –
sensitivitical ripeness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа ричувствителност* (organic ingrediental fornomic risensitivity), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост*
(organic ingrediental fornomic ripeness) и органическата ингредиентна
структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
fornomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа ричувствителност

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
ричувствителност
(рифорномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
сенсипредмет

Рифорномически
фундпредмет

Рифорномически
конструпредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
сенсипредмет

Форприномически
фундпредмет

Форприномически
конструпредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
сенсипредмет

Фордевеномически
фундпредмет

Фордевеномически
конструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсирифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
ричувствителност
(сенсирифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Рифорномика

Сенсирифорномика

Фундрифорномика

Конструрифорномика

Форприномика

Сенсифорприномика

Фундфорприномика

Конструфорприномика

Фордевеномика

Сенсифордевеномика

Фундфордевеномика

Конструфордевеномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕНСИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic sensihistoricity) (същото като ингредиентна форномическа сенситивностна историчност и съкратено от ингредиентна структурна форномическа чувствителност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента структурна
форномическа чувствителност и ингредиентна форномическа историчност и
по този начин разграничава съвместно (1) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сенсиисторичност към понятието за хифорномически сенсипредмет* (hifornomic
sensithing) (съкратено от историчностен сенситивностен форномически
предмет – historicitical sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1. [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа сенсиисторичност* (primary ingrediental fornomic
sensihistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
fornomic sensitivity) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане ингредиентната форномическа сенсиисторичност към понятието за хисенсифорномика* (hisensifornomy) (съкратено от историчностна
сенситивностна форномика – historicitical сенситивностна fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна форномическа сенсиисторичност* (organic
ingrediental fornomic sensihistoricity), която е комбинация от органическата
ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic
ingrediental structural fornomic sensitivity) и органическата ингредиентна
форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сенсиисторичност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
сенсиисторичност
(хифорномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Хифорномически
сенсипредмет

Хифорномически
фундпредмет

Хифорномически
конструпредмет

Форномически
предмет

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
сенсипредмет

Субфорномически
фундпредмет

Субфорномически
конструпредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
сенсипредмет

Конфорномически
фундпредмет

Конфорномически
конструпредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
сенсипредмет

Профорномически
фундпредмет

Профорномически
конструпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
сенсипредмет

Ексфорномически
фундпредмет

Ексфорномически
конструпредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
сенсипредмет

Фифорномически
фундпредмет

Фифорномически
конструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сенсиисторичност

Органическа ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
сенсиисторичност
(хисенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Хисенсифорномика

Хифундфорномика

Хиконструфорномика

Форномика

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Субфорномика

Сенсисубфорномика

Фундсубфорномика

Конструсубфорномика

Конфорномика

Сенсиконфорномика

Фундконфорномика

Конструконфорномика

Профорномика

Сенсипрофорномика

Фундпрофорномика

Конструпрофорномика

Икофорномика

Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Ексфорномика

Сенсиексфорномика

Фундексфорномика

Конструексфорномика

Фифорномика

Сенсифифорномика

Фундфифорномика

Конструфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕНСИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic sensilogicality) (същото като ингредиентна форномическа сенситивностна логичност и съкратeно от ингредиентна структурна
форномическа чувствителност и ингредиентна форномическа логичност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиента структурна форномическа
чувствителност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разграничава съвместно (1) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия и (2) съставните части на
форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сенсилогичност към понятието за логофорномически сенсипредмет* (logofornomic
sensithing) (съкратено от логичностен сенситивностен форномически предмет – logicalitic sensitivitical fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа сенсилогичност* (primary ingrediental fornomic sensilogicality),
която е комбинация от първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural fornomic sensitivity) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental
fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа сенсилогичност към понятието за логосенсифорномика* (logosensifornomy) (съкратено от логичностна сенситивностна форномика – logicalitic sensitivitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
форномическа сенсилогичност* (organic ingrediental fornomic sensilogicality),
която е комбинация от органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity) и
органическата
ингредиентна
форномическа логичност*
(organic
ingrediental fornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сенсилогичност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
сенсилогичност
(логофорномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Логофорномически
сенсипредмет

Логофорномически
фундпредмет

Логофорномически
конструпредмет

Форномически
предмет

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Техномически
предмет

Техномически
сенсипредмет

Техномически
фундпредмет

Техномически
конструпредмет

Субномически
предмет

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
сенсипредмет

Суперномически
фундпредмет

Суперномически
конструпредмет

Реномически
предмет

Реномически
сенсипредмет

Реномически
фундпредмет

Реномически
конструпредмет

Социономически
предмет

Социономически
сенсипредмет

Социономически
фундпредмет

Социономически
конструпредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
сенсипредмет

Екзосубномически
фундпредмет

Екзосубномически
конструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосенсифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сенсилогичност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
сенсилогичност
(логосенсифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Логосенсифорномика

Логофундфорномика

Логоконструфорномика

Форномика

Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Техномика

Сенситехномика

Фундтехномика

Конструтехномика

Субномика

Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Суперномика

Сенсисуперномика

Фундсуперномика

Конструсуперномика

Реномика

Сенсиреномика

Фундреномика

Конструреномика

Социономика

Сенсисоциономика

Фундсоциономика

Конструсоциономика

Екзосубномика

Сенсиекзосубномика

Фундекзосубномика

Конструекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕНСИХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic sensihilogicality) (същото като ингредиентна форномическа сенситивностна историчностна логичност и съкратено от ингредиентна структурна форномическа чувствителност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна структурна форномическа чувст6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вителност, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
структурната чувствителност на форномическите предмети към външните
въздействия, (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и (3) съставните части на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа сенсихилогичност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа сенсихилогичност* (primary ingrediental fornomic sensihilogicality), която е комбинация
от първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност*
(primary ingrediental structural fornomic sensitivity), първичната ингредиентна
форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]:
(1)
към
понятието
за
хилогофорномически
сенсипредмет*
(hilogofornomic sensithing) (съкратено от историчностно-логичностен сенситивностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според сенсипървичната ингредиентна
форномическа сенсихилогичност* (sensiprimary ingrediental fornomic sensihilogicality)];
(2)
към
понятието
за
хилогофорномически
фундпредмет*
(hilogofornomic fundthing) (съкратено от историчностно-логичностен фундаментален форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според фундпървичната ингредиентна
форномическа сенсихилогичност* (fundprimary ingrediental fornomic sensihilogicality)];
(3) към понятието за хилогофорномически конструпредмет*
(hilogofornomic construthing) (съкратено от историчностно-логичностен конструктивен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според конструпървичната ингредиентна форномическа сенсихилогичност* (construprimary ingrediental fornomic
sensihilogicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия сенсипредмет според сенсипървичната
ингредиентна форномическа сенсихилогичност

Сенсипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Сенсипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
сенсипредмет

Логосубфорномически
сенсипредмет

Логоконфорномически
сенсипредмет

Логопрофорномически
сенсипредмет

Логоикофорномически
сенсипредмет

Логоексфорномически
сенсипредмет

Логофифорномически
сенсипредмет

Хистофорномически
сенсипредмет

Форномически
сенсипредмет

Субфорномически
сенсипредмет

Конфорномически
сенсипредмет

Профорномически
сенсипредмет

Икофорномически
сенсипредмет

Ексфорномически
сенсипредмет

Фифорномически
сенсипредмет

Хистотехномически
сенсипредмет

Техномически
сенсипредмет

Субтехномически
сенсипредмет

Контехномически
сенсипредмет

Протехномически
сенсипредмет

Икотехномически
сенсипредмет

Екстехномически
сенсипредмет

Фитехномически
сенсипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
сенсисенсисенсисенсисенсипредмет
предмет предмет предмет предмет

Хистосубномически
сенсипредмет

Субномически
сенсипредмет

Субсубномически
сенсипредмет

Хистосуперномически
сенсипредмет

Суперномически
сенсипредмет

Субсуперномически
сенсипредмет

Консуперномически
сенсипредмет

Просуперномически
сенсипредмет

Икосуперномически
сенсипредмет

Екссуперномически
сенсипредмет

Фисуперномически
сенсипредмет

Хистореномически
сенсипредмет

Реномически
сенсипредмет

Субреномически
сенсипредмет

Конреномически
сенсипредмет

Прореномически
сенсипредмет

Икореномически
сенсипредмет

Ексреномически
сенсипредмет

Фиреномически
сенсипредмет

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
сенсипредмет
Хистоекзосубномически
сенсипредмет

СубСоционосоциономически
мически
сенсисенсипредмет
предмет

Консоциономически
сенсипредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
сенсисенсипредмет предмет

Екссоциономически
сенсипредмет

Фисоциономически
сенсипредмет

Субекзосубномически
сенсипредмет

Конекзосубномически
сенсипредмет

Проекзосубномически
сенсипредмет

Ексекзосубномически
сенсипредмет

Фиекзосубномически
сенсипредмет

Екзосубномически
сенсипредмет

9

Икоекзосубномически
сенсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия фундпредмет според фундпървичната
ингредиентна форномическа сенсихилогичност

Фундпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Фундпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
фундпредмет

Логосубфорномически
фундпредмет

Логоконфорномически
фундпредмет

Логопрофорномически
фундпредмет

Логоикофорномически
фундпредмет

Логоексфорномически
фундпредмет

Логофифорномически
фундпредмет

Хистофорномически
фундпредмет

Форномически
фундпредмет

Субфорномически
фундпредмет

Конфорномически
фундпредмет

Профорномически
фундпредмет

Икофорномически
фундпредмет

Ексфорномически
фундпредмет

Фифорномически
фундпредмет

Хистотехномически
фундпредмет

Техномически
фундпредмет

Субтехномически
фундпредмет

Контехномически
фундпредмет

Протехномически
фундпредмет

Икотехномически
фундпредмет

Екстехномически
фундпредмет

Фитехномически
фундпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически
мически мически мически мически
(конструно- (проно(иконо(ексно(финомически)
мически) мически) мически) мически)
фундфундфундфундфундпредмет
предмет предмет предмет предмет

Хистосубномически
фундпредмет

Субномически
фундпредмет

Субсубномически
фундпредмет

Хистосуперномически
фундпредмет

Суперномически
фундпредмет

Субсуперномически
фундпредмет

Консуперномически
фундпредмет

Просуперномически
фундпредмет

Икосуперномически
фундпредмет

Екссуперномически
фундпредмет

Фисуперномически
фундпредмет

Хистореномически
фундпредмет

Реномически
фундпредмет

Субреномически
фундпредмет

Конреномически
фундпредмет

Прореномически
фундпредмет

Икореномически
фундпредмет

Ексреномически
фундпредмет

Фиреномически
фундпредмет

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
фундпредмет
Хистоекзосубномически
фундпредмет

СубСоционосоциономически
мически
фундфундпредмет
предмет

Консоциономически
фундпредмет

ПроИкосоционо- социономически мически
фундфундпредмет предмет

Екссоциономически
фундпредмет

Фисоциономически
фундпредмет

Субекзосубномически
фундпредмет

Конекзосубномически
фундпредмет

Проекзосубномически
фундпредмет

Ексекзосубномически
фундпредмет

Фиекзосубномически
фундпредмет

Екзосубномически
фундпредмет

11

Икоекзосубномически
фундпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия конструпредмет според
конструпървичната ингредиентна форномическа сенсихилогичност

Конструпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Конструпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
конструпредмет

Логосубфорномически
конструпредмет

Логоконфорномически
конструпредмет

Логопрофорномически
конструпредмет

Логоикофорномически
конструпредмет

ЛогоЛогоексфифорнофорномически мически
констру- конструпредмет предмет

Хистофорномически
конструпредмет

Форномически
конструпредмет

Субфорномически
конструпредмет

Конфорномически
конструпредмет

Профорномически
конструпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Ексфорномически
конструпредмет

Фифорномически
конструпредмет

Хистотехномически
конструпредмет

Техномически
конструпредмет

Субтехномически
конструпредмет

Контехномически
конструпредмет

Протехномически
конструпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Екстехномически
конструпредмет

Фитехномически
конструпредмет

Хистосубномически
конструпредмет

Субномически
конструпредмет

Субсубномически
конструпредмет

КонПросубносубномически мически
(консуно- (прономически) мически)
констру- конструпредмет
предмет

Икосубномически
(икономически)
конструпредмет

Екссубномически
(ексномически)
конструпредмет

Фисубномически
(финомически)
конструпредмет

Хистосуперномически
конструпредмет

Суперномически
конструпредмет

Субсуперномически
конструпредмет

Консуперномически
конструпредмет

Просуперномически
конструпредмет

Иконструсуперномически
конструпредмет

Екссуперномически
конструпредмет

Фисуперномически
конструпредмет

Хистореномически
конструпредмет

Реномически
конструпредмет

Субреномически
конструпредмет

Конреномически
конструпредмет

Прореномически
конструпредмет

Иконструреномически
конструпредмет

Ексреномически
конструпредмет

Фиреномически
конструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
конструпредмет

Социономически
конструпредмет

Субсоциономически
конструпредмет

Консоциономически
конструпредмет

Просоциономически
конструпредмет

Иконструсоциономически
конструпредмет

Екссоциономически
конструпредмет

Фисоциономически
конструпредмет

Хистоекзосубномически
конструпредмет

Екзосубномически
конструпредмет

Субекзосубномически
конструпредмет

Конекзосубномически
конструпредмет

Проекзосубномически
конструпредмет

Иконструекзосубномически
конструпредмет

Ексекзосубномически
конструпредмет

Фиекзосубномически
конструпредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа сенсихилогичност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
сенсихилогичност* (organic ingrediental fornomic sensihilogicality), която е
комбинация от органическата ингредиентна структурна форномическа
чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental
fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогосенсифорномика* (hilogosensifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна сенситивностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според
сенсиномическата ингредиентна форномическа сенсихилогичност*
(sensinomic ingrediental fornomic sensihilogicality)];
(2) към понятието за хилогофундфорномика* (hilogofundfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна фундаментална форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според фундномическата ингредиентна форномическа сенсихилогичност* (fundnomic
ingrediental fornomic sensihilogicality)];
(3) към понятието за хилогоконструфорномика* (hilogoconstrufornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна конструктивна форномика)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според конструномическата ингредиентна форномическа сенсихилогичност*
(construnomic ingrediental fornomic sensihilogicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогосенсифорномиката според сенсиорганическата ингредиентна
форномическа сенсихилогичност

Сенсиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Сенсиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосенсифорномика

Логосенсисубфорномика

Логосенсиконфорномика

Логосенсипрофорномика

Логосенсиикофорномика

Логосенсиексфорномика

Логосенсифифорномика

Хистосенсифорномика

Сенсифорномика

Сенсисубфорномика

Сенсиконфорномика

Сенсипрофорномика

Сенсиикофорномика

Сенсиексфорномика

Сенсифифорномика

Хистосенситехномика

Сенситехномика

Сенсисубтехномика

Сенсиконтехномика

Сенсипротехномика

Сенсиикотехномика

Сенсиекстехномика

Сенсифитехномика

Сенсипросубномика
(сенсипрономика)

Сенсиикосубномика
(сенсиико
номика)

Сенсиекссубномика
(сенсиексномика)

Сенсифисубномика
(сенсифиномика)

Хистосенсисубномика

Сенсисубномика

Сенсисубсубномика

Сенсиконструбномика
(сенсиконструномика)

Хистосенсисуперномика

Сенсисуперномика

Сенсисубсуперномика

Сенсиконструперномика

Сенсипросуперномика

Сенсиикосуперномика

Сенсиекссуперномика

Сенсифисуперномика

Хистосенсиреномика

Сенсиреномика

Сенсисубреномика

Сенсиконреномика

Сенсипрореномика

Сенсиикореномика

Сенсиексреномика

Сенсифиреномика

Хистосенсисоциономика

Сенсисоциономика

Сенсисубсоциономика

Сенсиконсоциономика

14

СенсиСенсиСенсиСенсипросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосенсиекзосубномика

Сенсиекзосубномика

Сенсисубекзосубномика

Сенсиконекзосубномика

15

Сенсипроекзосубномика

Сенсиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофундфорномиката според фундорганическата ингредиентна
форномическа сенсихилогичност

Фундорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Фундорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофундфорномика

Логофундсубфорномика

Логофундконфорномика

Логофундпрофорномика

Логофундикофорномика

Логофундексфорномика

Логофундфифорномика

Хистофундфорномика

Фундфорномика

Фундсубфорномика

Фундконфорномика

Фундпрофорномика

Фундикофорномика

Фундексфорномика

Фундфифорномика

Хистофундтехномика

Фундтехномика

Фундсубтехномика

Фундконтехномика

Фундпротехномика

Фундикотехномика

Фундекстехномика

Фундфитехномика

Фундпросубномика
(фундпрономика)

Фундикосубномика
(фундико
номика)

Фундекссубномика
(фундексномика)

Фундфисубномика
(фундфиномика)

Хистофундсубномика

Фундсубномика

Фундсубсубномика

Фундконструбномика
(фундконструномика)

Хистофундсуперномика

Фундсуперномика

Фундсубсуперномика

Фундконструперномика

Фундпросуперномика

Фундикосуперномика

Фундекссуперномика

Фундфисуперномика

Хистофундреномика

Фундреномика

Фундсубреномика

Фундконреномика

Фундпрореномика

Фундикореномика

Фундексреномика

Фундфиреномика

Хистофундсоциономика

Фундсоциономика

Фундсубсоциономика

Фундконсоциономика

16

ФундФундФундФундпросоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофундекзосубномика

Фундекзосубномика

Фундсубекзосубномика

Фундконекзосубномика

17

Фундпроекзосубномика

Фундикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоконструфорномиката според конструорганическата
ингредиентна форномическа сенсихилогичност

Конструорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Конструорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоконструфорномика

Логоконструсубфорномика

Логоконструконфорномика

Логоконструпрофорномика

Логоконструикофорномика

Логоконструексфорномика

Логоконструфифорномика

Хистоконструфорномика

Конструфорномика

Конструсубфорномика

Конструконфорномика

Конструпрофорномика

Конструикофорномика

Конструексфорномика

Конструфифорномика

Хистоконструтехномика

Конструтехномика

Конструсубтехномика

Конструконтехномика

Конструпротехномика

Конструикотехномика

Конструекстехномика

Конструфитехномика

Конструпросубномика
(конструпрономика)

Конструикосубномика
(конструикономика)

Конструекссубномика
(конструексномика)

Конструфисубномика
(конструфиномика)

Хистоконструсубномика

Конструсубномика

Конструсубсубномика

Конструконсубномика
(конструконсуномика)

Хистоконструсуперномика

Конструсуперномика

Конструсубсуперномика

Конструконсуперномика

Конструпросуперномика

Конструикосуперномика

Конструекссуперномика

Конструфисуперномика

Хистоконструреномика

Конструреномика

Конструсубреномика

Конструконреномика

Конструпрореномика

Конструикореномика

Конструексреномика

Конструфиреномика

Хистоконструсоциономика

Конструсоциономика

Констру- Констру- Констру- Констру- Констру- Конструсубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоконструекзосубномика

Конструекзосубномика

Конструсубекзосубномика

Конструконекзосубномика

Конструпроекзосубномика

Конструиконструекзосубномика

Конструексекзосубномика

Конструфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕТИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic setideepness) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа дълбочина) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и
обособените предмети във форномиката и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната форномическа сетидълбочина е ингредиентната икономическа сетидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетидълбочина към понятието за форномически дипсетипредмет* (fornomic deepsetithing)
(съкратено от дълбочинен сетитен форномически предмет – deepness setited
fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа сетидълбочина* (primary ingrediental fornomic setideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental fornomic
deepness) и първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary
ingrediental fornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа сетидълбочина към понятието за дипсетифорномика* (deepsetifornomy) (съкратено от дълбочинна сетитна форномика – deepness setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа сетидълбочина* (organic ingrediental fornomic setideepness), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина*
(organic ingrediental fornomic deepness) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
19
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна форномическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетидълбочина
(форномически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
дипсетипредмет

Форномически
инссетипредмет

Форномически
специсетипредмет

Форномически
аутссетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
дипинсепапредмет

Форномически
инсинсепапредмет

Форномически
специинсепапредмет

Форномически
аутсинсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Форномически
дипсепапредмет

Форномически
инссепапредмет

Форномически
специсепапредмет

Форномически
аутссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетидълбочина
(дипсетифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дълбочина
Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Сетифорномика

Дипсетифорномика

Инссетифорномика

Специсетифорномика

Аутссетифорномика

Инсепафорномика

Дипинсепафорномика

Инсинсепафорномика

Сепафорномика

Дипсепафорномика

Инссепафорномика

Специинсепа- Аутсинсепафорномика
форномика
Специсепафорномика

Аутссепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic setihistoricity) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна историчност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента форномическа отделимост и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) разделянето на форномическите предмети на необособени и обособени във форномиката и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на
форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетиисторичност към понятието за хифорномически сетипредмет* (hifornomic
setithing) (съкратено от историчностен форномически предмет на отделимостта – separability historicitical fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентната форномическа сетиисторичност* (primary ingrediental fornomic
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------setihistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic severality) и първичната
ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа сетиисторичност към понятието за хисетифорномика*
(hisetifornomy) (съкратено от историчностна форномика на отделимостта
– separability historicitical fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентната форномическа сетиисторичност* (organic ingrediental fornomic setihistoricity),
която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сетиисторичност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
сетиисторичност
(хифорномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Хифорномически
сетипредмет

Хифорномически
инсепапредмет

Хифорномически
сепапредмет

Форномически
предмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
сетипредмет

Субфорномически
инсепапредмет

Субфорномически
сепапредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
сетипредмет

Конфорномически
инсепапредмет

Конфорномически
сепапредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
сетипредмет

Профорномически
инсепапредмет

Профорномически
сепапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
сетипредмет

Ексфорномически
инсепапредмет

Ексфорномически
сепапредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
сетипредмет

Фифорномически
инсепапредмет

Фифорномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисетифорномиката според ингредиентната
органическа форномическа сетиисторичност

Органическа ингредиентна
Форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетиисторичност
(хисетифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа отделимост

Хисетифорномика

Хиинсепафорномика

Хисепафорномика

Форномика

Сетифорномика

Инсепафорномика

Сепафорномика

Субфорномика

Сетисубфорномика

Инсепасубфорномика

Сепасубфорномика

Конфорномика

Сетиконфорномика

Инсепаконфорномика

Сепаконфорномика

Профорномика

Сетипрофорномика

Инсепапрофорномика

Сепапрофорномика

Икофорномика

Сетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Ексфорномика

Сетиексфорномика

Инсепаексфорномика

Сепаексфорномика

Фифорномика

Сетифифорномика

Инсепафифорномика

Сепафифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
fornomic setiripeness) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа зрялост) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа
зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособе24
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните предмети във форномиката и (2) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на форномическите
предмети и на техните разновидности). Частен случай на ингредиентната
форномическа сетизрялост е ингредиентната икономическа сетизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетизрялост
към понятието за рифорномически сетипредмет* (rifornomic setithing) (съкратено от зрелостен сетитен форномически предмет – ripeness setited
fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа сетизрялост*
(primary ingrediental fornomic setiripeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)
и първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary
ingrediental fornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа сетизрялост към понятието за сетирифорномика* (setirifornomy) (съкратено от зрелостна сетитна форномика –
ripeness setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа сетизрялост* (organic ingrediental fornomic setiripeness), която е комбинация от
органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental
fornomic ripeness) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия сетипредмет според първичната
ингредиентна форномическа сетизрялост

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетизрялст
(рифорномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа зрялост
Рифорномически
предмет

Форприномически
предмет

Фордевеномически
предмет

Форномически
сетипредмет

Рифорномически
сетипредмет

Форприномически
сетипредмет

Фордевеномически
сетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Рифорномически
инсепапредмет

Форприномически
инсепапредмет

Фордевеномически
инсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Рифорномически
сепапредмет

Форприномически
сепапредмет

Фордевеномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетирифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетизрялост
(сетирифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа зрялост
Рифорномика

Форприномика

Фордевеномика

Сетифорномика

Сетирифорномика

Сетифорприномика

Сетифордевеномика

Инсепафорномика

Инсепарифорномика

Инсепафорприномика

Инсепафордевеномика

Сепафорномика

Сепарифорномика

Сепафорприномика

Сепафордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕТИЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic setilogicality) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна логичност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиента форномическа отделимост и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) разделянето на
форномическите предмети на необособени и обособени във форномиката и
(2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетилогичност към понятието за логофорномически сетипредмет* (logofornomic
setithing) (съкратено от логичностен форномически предмет на отделимостта – separability logicalitic fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа сетилогичност* (primary ingrediental fornomic
27
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------setilogicality), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic severality) и първичната
ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic
logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа сетилогичност към понятието за логосетифорномика*
(logosetifornomy) (съкратено от логичностна форномика на отделимостта –
separability logicalitic fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентната форномическа сетилогичност* (organic ingrediental fornomic setilogicality), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа отделимост*
(organic ingrediental fornomic severality) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сетилогичност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
сетилогичност
(логофорномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа отделимост
Логофорномически
сетипредмет

Логофорномически
инсепапредмет

Логофорномически
сепапредмет

Форномически
предмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Техномически
предмет

Техномически
сетипредмет

Техномически
инсепапредмет

Техномически
сепапредмет

Субномически
предмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
сетипредмет

Суперномически
инсепапредмет

Суперномически
сепапредмет

Реномически
предмет

Реномически
сетипредмет

Реномически
инсепапредмет

Реномически
сепапредмет

Социономически
предмет

Социономически
сетипредмет

Социономически
инсепапредмет

Социономически
сепапредмет

Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
сетипредмет

Екзосубномически
инсепапредмет

Екзосубномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосетифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сетилогичност

Органическа ингредиентна
форномическа логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетизлогичност
(логосетифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
отделимост
Логосетифорномика

Логоинсепафорномика

Логосепафорномика

Форномика

Сетифорномика

Инсепафорномика

Сепафорномика

Техномика

Сетитехномика

Инсепатехномика

Сепатехномика

Субномика

Сетисубномика

Инсепасубномика

Сепасубномика

Суперномика

Сетисуперномика

Инсепасуперномика

Сепасуперномика

Реномика

Сетиреномика

Инсепареномика

Сепареномика

Социономика

Сетисоциономика

Инсепасоциономика

Сепасоциономика

Екзосубномика

Сетиекзосубномика

Инсепаекзосубномика

Сепаекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic setiposition) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа позиция) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа
позиция и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособе30
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните предмети във форномиката и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на ингредиентната форномическа сетипозиция е ингредиентната икономическа сетипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетипозиция
към понятието за форномически позисетипредмет* (fornomic posisetithing)
(съкратено от позиционен сетитен форномически предмет – positional
setited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа сетипозиция* (primary ingrediental fornomic setiposition), която е комбинация от
първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental
fornomic position) и първичната ингредиентна форномическа отделимост*
(primary ingrediental fornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа сетипозиция към понятието за позисетифорномика* (posisetifornomy) (съкратено от позиционна сетитна
форномика – positional setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
форномическа сетипозиция* (organic ingrediental fornomic setiposition), която
е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция*
(organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна форномическа сетипозииция

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетипозиция
(форномически
позисетипредмет)
Форномически
сетипредмет

Първична ингредиентна форномическа
позиция
Форномически
позипредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
позисетипредмет

Форномически
интрасетипредмет

Форномически
фейссетипредмет

Форномически
екстрасетипредмет

ФорФорФорФорФорнономически
номически
номически
номически
мически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Форномически
сепапредмет

Форномически
позисепапредмет

Форномически
интрасепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа сетипозииция

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетипозиция
(позисетифорномика)
Сетифорномика
Инсепафорномика
Сепафорномика

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Позисетифорномика

Интрасетифорномика

Фейссетифорномика

Екстасетифорномика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепафорномика
форномика
форномика
форномика
Позисепафорномика

Интрасепафорномика

Фейссепафорномика

Екстасепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic setipriority) (същото като ингредиентна форномическа
отделимостна приоритетност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна форномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във форномиката и (2) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им
(изследването и управлението им) от форномическия субект. Частен случай на
ингредиентната форномическа сетиприоритетност е ингредиентната икономическа сетиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетиприоритетност към понятието за форномически приосетипредмет* (fornomic
priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен форномически
предмет – prioritical setited fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа сетиприоритетност* (primary ingrediental fornomic setipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority) и първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic severality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
сетиприоритетност
към
понятието
за
приосетифорномика*
(priosetifornomy) (съкратено от приоритетностна сетитна форномика –
prioritical setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа сетиприоритетност* (organic ingrediental fornomic setipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа приоритетност*
(organic ingrediental fornomic priority) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетиприоритетност
(форномически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
приосетипредмет

Форномически
типосетипредмет

Форномически
косетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
приоинсепапредмет

Форномически
типоинсепапредмет

Форномически
коинсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Форномически
приосепапредмет

Форномически
типосепапредмет

Форномически
косепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетиприоритетност
(приосетифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност
Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Сетифорномика

Приосетифорномика

Типосетифорномика

Косетифорномика

Инсепафорномика

Приоинсепафорномика

Типоинсепафорномика

Коинсепафорномика

Сепафорномика

Приосепафорномика

Типосепафорномика

Косепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic setiresolventness) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща форномическа способност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа
отделимост и ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по
този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети
във форномиката и (2) степените на подробност в структурирането на форномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната форномическа сетиразрешителност е ингредиентната икономическа сетиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетиразрешителност към понятието за форномически резосетипредмет* (fornomic
resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен форномически предмет –
resolving setited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
сетиразрешителност* (primary ingrediental fornomic setiresolventness), която
е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща форномическа
способност* (primary ingrediental resolving fornomic power) и първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа сетиразрешителност към понятието за резосетифорномика*
(resosetifornomy) (съкратено от разрешаваща сетитна форномика – resolving
setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа сетиразрешителност* (organic ingrediental fornomic setiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic power) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic
severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетиразрешителност
(форномически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
резосетипредмет

Форномически
тенсетипредмет

Форномически
ексосетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
резоинсепапредмет

Форномически
тенинсепапредмет

Форномически
ексоинсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Форномически
резосепапредмет

Форномически
тенсепапредмет

Форномически
ексосепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетиразрешителност
(резосетифорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Сетифорномика

Резосетифорномика

Тенсетифорномика

Ексосетифорномика

Инсепафорномика

Резоинсепафорномика

Тенинсепафорномика

Ексоинсепафорномика

Сепафорномика

Резосепафорномика

Тенсепафорномика

Ексосепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic setihilogicality) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна историчностна логичност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна форномическа отделимост, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин
разграничава съвместно (1) разделянето на форномическите предмети на
необособени и обособени във форномиката, (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и (3) съставните части на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетихилогичност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа сетихилогичност* (primary ingrediental fornomic setihilogicality), която е комбинация от
първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental
fornomic severality), първичната ингредиентна форномическа логичност*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1)
към
понятието
за
хилогофорномически
сетипредмет*
(hilogofornomic setithing) (съкратено от историчностно-логичностен сeтитен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според сетипървичната ингредиентна форномическа сетихилогичност* (setiprimary ingrediental fornomic setihilogicality)];
(2) към понятието за хилогофорномически инсепапредмет*
(hilogofornomic insepathing) (съкратено от историчностно-логичностен необособен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според инсептапървичната ингредиентна форномическа
сетихилогичност*
(insepaprimary
ingrediental
fornomic
setihilogicality)];
(3) към понятието за хилогофорномически сепапредмет* (hilogofornomic
sepathing) (съкратено от историчностно-логичностен обособен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според септапървичната ингредиентна форномическа сетихилогичност* (sepaprimary ingrediental fornomic setihilogicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия сетипредмет според сетипървичната
ингредиентна форномическа сетихилогичност

Сетипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Сетипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
сетипредмет

Логосубфорномически
сетипредмет

Логоконфорномически
сетипредмет

Логопрофорномически
сетипредмет

Логоикофорномически
сетипредмет

Логоексфорномически
сетипредмет

Логофифорномически
сетипредмет

Хистофорномически
сетипредмет

Форномически
сетипредмет

Субфорномически
сетипредмет

Конфорномически
сетипредмет

Профорномически
сетипредмет

Икофорномически
сетипредмет

Ексфорномически
сетипредмет

Фифорномически
сетипредмет

Хистотехномически
сетипредмет

Техномически
сетипредмет

Субтехномически
сетипредмет

Контехномически
сетипредмет

Протехномически
сетипредмет

Икотехномически
сетипредмет

Екстехномически
сетипредмет

Фитехномически
сетипредмет

Хистосубномически
сетипредмет

Субномически
сетипредмет

Субсубномически
сетипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
сетисетисетисетисетипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
сетипредмет

Суперномически
сетипредмет

Субсуперномически
сетипредмет

Консуперномически
сетипредмет

Просуперномически
сетипредмет

Икосуперномически
сетипредмет

Екссуперномически
сетипредмет

Фисуперномически
сетипредмет

Хистореномически
сетипредмет

Реномически
сетипредмет

Субреномически
сетипредмет

Конреномически
сетипредмет

Прореномически
сетипредмет

Икореномически
сетипредмет

Ексреномически
сетипредмет

Фиреномически
сетипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
сетипредмет
Хистоекзосубномически
сетипредмет

СубСоционосоциономически
мически
сетисетипредмет
предмет

Консоциономически
сетипредмет

Просоциономически
сетипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
сетисетипредмет предмет

Фисоциономически
сетипредмет

Субекзосубномически
сетипредмет

Конекзосубномически
сетипредмет

Проекзосубномически
сетипредмет

Икоекзосубномически
сетипредмет

Фиекзосубномически
сетипредмет

Екзосубномически
сетипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия инсепапредмет според инсепапървичната ингредиентна форномическа сетихилогичност

Инсепапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Инсепапървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
инсепапредмет

Логосубфорномически
инсепапредмет

Логоконфорномически
инсепапредмет

Логопрофорномически
инсепапредмет

Логоикофорномически
инсепапредмет

Логоексфорномически
инсепапредмет

Логофифорномически
инсепапредмет

Хистофорномически
инсепапредмет

Форномически
инсепапредмет

Субфорномически
инсепапредмет

Конфорномически
инсепапредмет

Профорномически
инсепапредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Ексфорномически
инсепапредмет

Фифорномически
инсепапредмет

Хистотехномически
инсепапредмет

Техномически
инсепапредмет

Субтехномически
инсепапредмет

Контехномически
инсепапредмет

Протехномически
инсепапредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Екстехномически
инсепапредмет

Фитехномически
инсепапредмет

Хистосубномически
инсепапредмет

Субномически
инсепапредмет

Субсубномически
инсепапредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(фиономически) мически) мически) мически) мически)
инсепаинсепаинсепаинсепаинсепапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
инсепапредмет

Суперномически
инсепапредмет

Субсуперномически
инсепапредмет

Консуперномически
инсепапредмет

Просуперномически
инсепапредмет

Икосуперномически
инсепапредмет

Екссуперномически
инсепапредмет

Фисуперномически
инсепапредмет

Хистореномически
инсепапредмет

Реномически
инсепапредмет

Субреномически
инсепапредмет

Конреномически
инсепапредмет

Прореномически
инсепапредмет

Икореномически
инсепапредмет

Ексреномически
инсепапредмет

Фиреномически
инсепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
инсепапредмет
Хистоекзосубномически
инсепапредмет

СубСоционосоциономически
мически
инсепаинсепапредмет
предмет

Консоциономически
инсепапредмет

Просоциономически
инсепапредмет

Икосоциономически
инсепапредмет

Екссоциономически
инсепапредмет

Фисоциономически
инсепапредмет

Субекзосубномически
инсепапредмет

Конекзосубномически
инсепапредмет

Проекзосубномически
инсепапредмет

Икоекзосубномически
инсепапредмет

Ексекзосубномически
инсепапредмет

Фиекзосубномически
инсепапредмет

Екзосубномически
инсепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия сепапредмет според сепапървичната
ингредиентна форномическа сетихилогичност

Сепапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Сепапървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
сепапредмет

Логосубфорномически
сепапредмет

Логоконфорномически
сепапредмет

Логопрофорномически
сепапредмет

Логоикофорномически
сепапредмет

Логоексфорномически
сепапредмет

Логофифорномически
сепапредмет

Хистофорномически
сепапредмет

Форномически
сепапредмет

Субфорномически
сепапредмет

Конфорномически
сепапредмет

Профорномически
сепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Ексфорномически
сепапредмет

Фифорномически
сепапредмет

Хистотехномически
сепапредмет

Техномически
сепапредмет

Субтехномически
сепапредмет

Контехномически
сепапредмет

Протехномически
сепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Екстехномически
сепапредмет

Фитехномически
сепапредмет

Хистосубномически
сепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субсубномически
сепапредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
сепасепасепасепасепапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
сепапредмет

Суперномически
сепапредмет

Субсуперномически
сепапредмет

Консуперномически
сепапредмет

Просуперномически
сепапредмет

Икосуперномически
сепапредмет

Екссуперномически
сепапредмет

Фисуперномически
сепапредмет

Хистореномически
сепапредмет

Реномически
сепапредмет

Субреномически
сепапредмет

Конреномически
сепапредмет

Прореномически
сепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Ексреномически
сепапредмет

Фиреномически
сепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
сепапредмет
Хистоекзосубномически
сепапредмет

СубСоционосоциономически
мически
сепасепапредмет
предмет

Консоциономически
сепапредмет

Просоциономически
сепапредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
сепасепапредмет предмет

Фисоциономически
сепапредмет

Субекзосубномически
сепапредмет

Конекзосубномически
сепапредмет

Проекзосубномически
сепапредмет

Икоекзосубномически
сепапредмет

Фиекзосубномически
сепапредмет

Екзосубномически
сепапредмет

Ексекзосубномически
сепапредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа сетихилогичност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
сетихилогичност* (organic ingrediental fornomic setihilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа отделимост*
(organic ingrediental fornomic severality), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогосетифорномика* (hilogosetifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна стетитна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според сетиномическата ингредиентна форномическа сетихилогичност* (setinomic
ingrediental fornomic setihilogicality)];
(2) към понятието за хилогоинсепафорномика* (hilogoinsepafornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна необособена форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според
инсепаномическата ингредиентна форномическа сетихилогичност* (insepanomic ingrediental fornomic setihilogicality)];
(3) към понятието за хилогосепафорномика* (hilogosepafornomy) (съкратено от историчностно-логичностна обособена форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според сепаномическата ингредиентна форномическа сетихилогичност* (sepanomic
ingrediental fornomic setihilogicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогосетифорномиката според сетиорганическата ингредиентна
форномическа сетихилогичност

Сетиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Сетиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосетифорномика

Логосетисубфорномика

Логосетиконфорномика

Логосетипрофорномика

Логосетиикофорномика

Логосетиексфорномика

Логосетифифорномика

Хистосети-форномика

Сетифорномика

Сетисубфорномика

Сетиконфорномика

Сетипрофорномика

Сетиикофорномика

Сетиексфорномика

Сетифифорномика

Хистосетитехномика

Сетитехномика

Сетисубтехномика

Сетиконтехномика

Сетипротехномика

Сетиикотехномика

Сетиекстехномика

Сетифитехномика

Сетипросубномика
(сетипрономика)

Сетиикосубномика
(сетиико
номика)

Сетиекссубномика
(сетиексномика)

Сетифисубномика
(сетифиномика)

Хистосетисубномика

Сетисубномика

Сетисубсубномика

Сетиконсубномика
(сетиконсуномика)

Хистосетисуперномика

Сетисуперномика

Сетисубсуперномика

Сетиконсуперномика

Сетипросуперномика

Сетиикосуперномика

Сетиекссуперномика

Сетифисуперномика

Хистосетиреномика

Сетиреномика

Сетисубреномика

Сетиконреномика

Сетипрореномика

Сетиикореномика

Сетиексреномика

Сетифиреномика

Хистосетисоциономика

Сетисоциономика

СетиСетиСетиСетиСетиСетисубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосетиекзосубномика

Сетиекзосубномика

Сетисубекзосубномика

Сетиконекзосубномика

48

Сетипроекзосубномика

Сетиикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогоинсепафорномиката според инсепаорганическата
ингредиентна форномическа сетихилогичност

Инсепаорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Инсепаорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинсепафорномика

Логоинсепасубфорномика

Логоинсепаконфорномика

Логоинсепапрофорномика

Логоинсепаикофорномика

Логоинсепаексфорномика

Логоинсепафифорномика

Хистоинсепафорномика

Инсепафорномика

Инсепасубфорномика

Инсепаконфорномика

Инсепапрофорномика

Инсепаикофорномика

Инсепаексфорномика

Инсепафифорномика

Хистоинсепатехномика

Инсепатехномика

Инсепасубтехномика

Инсепаконтехномика

Инсепапротехномика

Инсепаикотехномика

Инсепаекстехномика

Инсепафитехномика

Инсепапросубномика
(инсепапрономика)

Инсепаикосубномика
(инсепаикономика)

Инсепаекссубномика
(инсепаексномика)

Инсепафисубномика
(инсепафиномика)

Хистоинсепасубномика

Инсепасубномика

Инсепасубсубномика

Инсепаконсубномика
(инсепаконсуномика)

Хистоинсепасуперномика

Инсепасуперномика

Инсепасубсуперномика

Инсепаконсуперномика

Инсепапросуперномика

Инсепаикосуперномика

Инсепаекссуперномика

Инсепафисуперномика

Хистоинсепареномика

Инсепареномика

Инсепасубреномика

Инсепаконреномика

Инсепапрореномика

Инсепаикореномика

Инсепаексреномика

Инсепафиреномика

Хистоинсепасоциономика

Инсепасоциономика

ИнсепаИнсепаИнсепаИнсепаИнсепаИнсепасубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинсепаекзосубномика

Инсепаекзосубномика

Инсепасубекзосубномика

Инсепаконекзосубномика

50

Инсепапроекзосубномика

Инсепаикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогосепафорномиката според инсепаорганическата
ингредиентна форномическа сетихилогичност

Сепаорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Сепаорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосепафорномика

Логосепасубфорномика

Логосепаконфорномика

Логосепапрофорномика

Логосепаикофорномика

Логосепаексфорномика

Логосепафифорномика

Хистосепафорномика

Сепафорномика

Сепасубфорномика

Сепаконфорномика

Сепапрофорномика

Сепаикофорномика

Сепаексфорномика

Сепафифорномика

Хистосепатехномика

Сепатехномика

Сепасубтехномика

Сепаконтехномика

Сепапротехномика

Сепаикотехномика

Сепаекстехномика

Сепафитехномика

Сепапросубномика
(сепапрономика)

Сепаикосубномика
(сепаикономика)

Сепаекссубномика
(сепаексномика)

Сепафисубномика
(сепафиномика)

Хистосепасубномика

Сепасубномика

Сепасубсубномика

Сепаконсубномика
(сепаконсуномика)

Хистосепасуперномика

Сепасуперномика

Сепасубсуперномика

Сепаконсуперномика

Сепапросуперномика

Сепаикосуперномика

Сепаекссуперномика

Сепафисуперномика

Хистосепареномика

Сепареномика

Сепасубреномика

Сепаконреномика

Сепапрореномика

Сепаикореномика

Сепаексреномика

Сепафиреномика

Хистосепасоциономика

Сепасоциономика

СепаСепаСепаСепаСепаСепасубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосепаекзосубномика

Сепаекзосубномика

Сепасубекзосубномика

Сепаконекзосубномика

Сепапроекзосубномика

Сепаикоекзосубномика

Сепаексекзосубномика

Сепафиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic setisensitivity) (същото като ингредиентна форномическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентна структурна форномическа чувствителност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа
отделимост и ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по
този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети
във форномиката и (2) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната форномическа сетичувствителност е ингредиентната икономическа сетичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа сетичувствителност към понятието за форномически сенсисетипредмет* (fornomic
sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен форномически предмет – sensitivitical setited fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа сетичувствителност* (primary ingrediental fornomic
setisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна
форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural fornomic
sensitivity) и първичната ингредиентна форномическа отделимост*
(primary ingrediental fornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа сетичувствителност към понятието за сенсисетифорномика* (sensisetifornomy) (съкратено от сенситивностна сетитна форномика – sensitivitical setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа сетичувствителност* (organic ingrediental
fornomic setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fornomic sensitivity) и органическата ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна форномическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първична
ингредиентна
форномическа
сетичувствителност
(форномически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
сетипредмет

Форномически
сенсисетипредмет

Форномически
фундсетипредмет

Форномически
конструсетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
сенсиинсепапредмет

Форномически
фундинсепапредмет

Форномически
конструинсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Форномически
сенсисепапредмет

Форномически
фундсепапредмет

Форномически
конструсепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
форномическа
сетичувствителност
(сенсисетифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност
Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Сетифорномика

Сенсисетифорномика

Фундсетифорномика

Конструсетифорномика

Инсепафорномика

Сенсиинсепафорномика

Фундинсепафорномика

Конструинсепафорномика

Сепафорномика

Сенсисепафорномика

Фундсепафорномика

Конструсепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental fornomic statideepness) (същото като ингредиентна форномическа
статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен форномически статут
и ингредиентна форномическа дълбочина) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е
валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) икономическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Частен случай на ингредиентната форномическа статидълбочина е ингредиентната икономическа статидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статидълбочина към понятието за форномически дипстатипредмет* (fornomic
deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен форномически предмет
– deepness statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа статидълбочина* (primary ingrediental fornomic statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary
ingrediental fornomic deepness) и първичния ингредиентен форномически
статут* (primary ingrediental fornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статидълбочина към понятието за дипстатифорномика* (deepstatifornomy) (съкратено от дълбочинна
статитна форномика – deepness statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статидълбочина* (organic ingrediental fornomic
statideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic deepness) и органическия
ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статидълбочина

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статидълбочина
(форномически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
дипстатипредмет

Форномически
инсстатипредмет

Форномически
специстатипредмет

Форномически
аутсстатипредмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Форномически
дипсубстипредмет

Форномически
инссубстипредмет

Форномически
специсубстипредмет

Форномически
аутссубстипредмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
дипобтипредмет

Форномически
инсобтипредмет

Форномически
специобтипредмет

Форномически
аутсобтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
дипобсипредмет

Форномически
инсобсипредмет

Форномически
специобсипредмет

Форномически
аутсобсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
дипсубтипредмет

Форномически
дипсубтипредмет

58

Форномически
дипсубтипредмет

420

Форномически
дипсубтипредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статидълбочина

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статидълбочина
(дипстатифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дълбочина
Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Дипстатифорномика

Инсстатифорномика

Специстатифорномика

Аутсстатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Дипсубстифорномика

Инссубстифорномика

Специсубстифорномика

Аутссубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Дипобтифорномика

Инсобтифорномика

Специобтифорномика

Аутсобтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Дипобсифорномика

Инсобсифорномика

Специобсифорномика

Аутсобсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Дипсубтифорномика

Инссубтифорномика

Специсубтифорномика

Аутссубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
fornomic statiripeness) (същото като ингредиентна форномическа статитна
зрялост и съкратено от ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа зрялост) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на
нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните
разновидности). Частен случай на ингредиентната форномическа статизрялост е ингредиентната икономическа статизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статизрялост към понятието за рифорномически статипредмет* (rifornomic
statithing) (съкратено от зрелостен статитен форномически предмет –
ripeness statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
статизрялост* (primary ingrediental fornomic statiripeness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа зрялост* (primary
ingrediental fornomic ripeness) и първичния ингредиентен форномически
статут* (primary ingrediental fornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статизрялост към понятието за статифорномика* (statirifornomy) (съкратено от зрелостна статитна
форномика – ripeness statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
форномическа статизрялост* (organic ingrediental fornomic statiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост*
(organic ingrediental fornomic ripeness) и органическата ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия статипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статизрялост

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статизрялост
(рифорномически
статипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа зрялост
Рифорномически
предмет

Форприномически
предмет

Фордевеномически
предмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Статитен
рифорномически
предмет

Статитен
форприномически
предмет

Статитен
фордевеномически
предмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Субститивен
рифорномически
предмет

Субститивен
форприномически
предмет

Субститивен
фордевеномически
предмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Обективен
рифорномически
предмет

Обективен
форприномически
предмет

Обективен
фордевеномически
предмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Обситивен
рифорномически
предмет

Обситивен
форприномически
предмет

Обситивен
фордевеномически
предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Субективен
рифорномически
предмет

Субективен
форприномически
предмет

Субективен
фордевеномически
предмет

В това число:
Форномически
сепаревербат
(форномически
сепасубтипредмет)
(субективен
форномически
сепапредмет)
(форномическа
система)

Системен
рифорномически
предмет

Системен
форприномически
предмет

Системен
фордевеномически
предмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статирифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статизрялост

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статизрялост
(статирифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа зрялост
Рифорномика

Форприномика

Фордевеномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Статирифорномика
(статитна
рифорномика)

Статифорприномика
(статитна
форприномика)

Статифордевеномика
(статитна
фордевеномика)

Субститивна
форномика
(субстифорномика)

Субстирифорномика
(субститивна
рифорномика)

Субстифорприномика
(субститивна
форприномика)

Субстифордевеномика
(субститивна
фордевеномика)

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Обтирифорномика
(обективна
рифорномика)

Обтифорприномика
(обективна
форприномика)

Обтифордевеномика
(обективна
фордевеномика)

Обситивна
форномика
(обсифорномика)

Обсирифорномика
(обситивна
рифорномика)

Обсифорприномика
(обситивна
форприномика)

Обсифордевеномика
(обситивна
фордевеномика)

Субективна
форномика
(субтифорномика)

Субтирифорномика
(субективна
рифорномика)

Субтифорприномика
(субективна
форприномика)

Субтифордевеномика
(субективна
фордевеномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
форномика
(сепасубтифорномика)
(системна
форномика)
(систфорномика)

Систрифорномика
(системна
рифорномика)

Систфорприномика
(системна
форприномика)

Ссистфордевеномика
(системна
фордевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic statihistoricity) (същото като ингредиентна форномическа статитна историчност и съкратено от ингредиентен форномически
статут и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статиисторичност към понятието за хифорномически статипредмет* (hifornomic
statithing) (съкратено от историчностен статитен форномически предмет)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа статиисторичност* (primary ingrediental fornomic statihistoricity), която е комбинация от първичния
ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute)
и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа статиисторичност към понятието за хистатифорномика* (histatifornomy) (съкратено от историчностна статитна
форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статиисторичност* (nomic ingrediental fornomic statihistoricity), която е комбинация от
органическия ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fornomic statute) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия статипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статиисторичност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
статиисторичност
(хифорномически
статипредмет)

Първичен ингредиентен форномически
статут
ХифорХифорХифорХифорХифорномически номически номически номически номически
статисубстиобтиобсисубтипредмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Форномически
предмет

Форномически
статипредмет

Форномически
субстипредмет

Форномически
обтипредмет

Форномически
обсипредмет

Форномически
субтипредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
статипредмет

Субфорномически
субстипредмет

Субфорномически
обтипредмет

Субфорномически
обсипредмет

Субфорномически
субтипредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
статипредмет

Конфорномически
субстипредмет

Конфорномически
обтипредмет

Конфорномически
обсипредмет

Конфорномически
субтипредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
статипредмет

Профорномически
субстипредмет

Профорномически
обтипредмет

Профорномически
обсипредмет

Профорномически
субтипредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
статипредмет

Икофорномически
субстипредмет

Икофорномически
обтипредмет

Икофорномически
обсипредмет

Икофорномически
субтипредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
статипредмет

Ексфорномически
субстипредмет

Ексфорномически
обтипредмет

Ексфорномически
обсипредмет

Ексфорномически
субтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
статипредмет

Фифорномически
субстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хистатифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа статиисторичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
статиисторичност
(хистатифорномика)

Органически ингредиентен форномически статут

ХистоХистоХистоХистоХистостатисубстиобтиобсисубтифорномика форномика форномика форномика форномика

Форномика

Статифорномика

Субстифорномика

Обтифорномика

Обсифорномика

Субтифорномика

Субфорномика

Статисубфорномика

Субстисубфорномика

Обтисубфорномика

Обсисубфорномика

Субтисубфорномика

Конфорномика

Статиконфорномика

Субстиконфорномика

Обтиконфорномика

Обсиконфорномика

Субтиконфорномика

Профорномика

Статипрофорномика

Субстипрофорномика

Обтипрофорномика

Обсипрофорномика

Субтипрофорномика

Икофорномика

Статиикофорномика

Субстиикофорномика

Обтиикофорномика

Обсиикофорномика

Субтиикофорномика

Ексфорномика

Статиексфорномика

Субстиексфорномика

Обтиексфорномика

Обсиексфорномика

Субтиексфорномика

Фифорномика

Статифифорномика

Субстифифорномика

Обтифифорномика

Обсифифорномика

Субтифифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic statilogicality) (същото като ингредиентна форномическа статитна логичност и съкратено от ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------логичност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статилогичност към понятието за логофорномически статипредмет* (logofornomic
statithing) (съкратено от логичностен статитен форномически предмет)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа статилогичност* (primary
ingrediental fornomic statilogicality), която е комбинация от първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental
fornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статилогичност към понятието за логостатифорномика* (logostatifornomy) (съкратено от логичностна статитна форномика)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статилогичност* (organic
ingrediental fornomic statilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute) и
органиическата ингредиентна форномическа логичност* (organic
ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия статипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статилогичност

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първична
ингредиентна
форномическа
статилогичност
(логофорномически
статипредмет)

Първичен ингредиентен форномически
статут
ЛогофорЛогофорЛогофорЛогофорЛогофорномически номически номически номически номически
статисубстиобтиобсисубтипредмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Форномически
предмет

Форномически
статипредмет

Форномически
субстипредмет

Форномически
обтипредмет

Форномически
обсипредмет

Форномически
субтипредмет

Техномически
предмет

Техномически
статипредмет

Техномически
субстипредмет

Техномически
обтипредмет

Техномически
обсипредмет

Техномически
субтипредмет

Субномически
предмет

Субномически
статипредмет

Субномически
субстипредмет

Субномически
обтипредмет

Субномически
обсипредмет

Субномически
субтипредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
статипредмет

Суперномически
субстипредмет

Суперномически
обтипредмет

Суперномически
обсипредмет

Суперномически
субтипредмет

Реномически
предмет

Реномически
статипредмет

Реномически
субстипредмет

Реномически
обтипредмет

Реномически
обсипредмет

Реномически
субтипредмет

Социономически
предмет

Социономически
статипредмет

Социономически
субстипредмет

Социономически
обтипредмет

Социономически
обсипредмет

Социономически
субтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
статипредмет

Екзосубномически
субстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логостатифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа статилогичност

Органическа ингредиентна форномическа
логичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
статилогичност
(логостатифорномика)

Органически ингредиентен форномически
статут
ЛогоЛогоЛогоЛогоЛогостатисубстиобтиобсисубтифорномика форномика форномика форномика форномика

Форномика

Статифорномика

Субстифорномика

Обтифорномика

Обсифорномика

Субтифорномика

Техномика

Статитехномика

Субститехномика

Обтитехномика

Обситехномика

Субтитехномика

Субномика

Статисубномика

Субстисубномика

Обтисубномика

Обсисубномика

Субтисубномика

Суперномика

Статипрономика

Субстипрономика

Обтипрономика

Обсипрономика

Субтипрономика

Реномика

Статиреномика

Субстиреномика

Обтиреномика

Обсиреномика

Субтиреномика

Социономика

Статисоциономика

Субстисоциономика

Обтисоциономика

Обсисоциономика

Субтисоциономика

Екзосубномика

Статиекзосубномика

Субстиекзосубномика

Обтиекзосубномика

Обсиекзосубномика

Субтиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental fornomic statiseverality) (същото като ингредиентна форномическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен форномически
статут и ингредиентна форномическа отделимост) (навсякъде форномика
се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
72

434

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа
отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) разделянето на форномическите предмети
според степента на тяхната обособеност от околната среда (на необособени и
обособени). Частен случай на ингредиентната форномическа статиотделимост е ингредиентната икономическа статиотделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статиотделимост към понятието за форномически севестатипредмет* (fornomic
sevestatithing) (съкратено от статитен форномически предмет на отделимостта – severality statited fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа
статиотделимост*
(primary
ingrediental
fornomic
statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute) и първичната ингредиентна форномическа отделимост* (primary ingrediental fornomic severality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
статиотделимост
към
понятието
за
севестатифорномика*
(sevestatifornomy) (съкратено от статитна форномика на отделимостта –
severality statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
статиотделимост* (organic ingrediental fornomic statiseverality), която е комбинация от органическия ингредиентен форномически статут* (organic
ingrediental fornomic statute) и органическата ингредиентна форномическа
отделимост* (organic ingrediental fornomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статиотделимост

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статиотделимост
(форномически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Форномически
сетипредмет

Форномически
инсепапредмет

Форномически
сепапредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
сетистатит
(форномичаски
сетистатипредмет)

Форномически
инсепастатит
(форномичаски
инсепастатипредмет)

Форномически
сепастатит
(форномичаски
сепастатипредмет)

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Форномически
сетисубект
(форномичаски
сетисубстипредмет)

Форномически
инсепасубект
(форномичаски
инсепасубстипредмет)

Форномически
сепасубект
(форномичаски
сепасубстипредмет)

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
сетиобект
(форномичаски
сетиобтипредмет)

Форномически
инсепаобект
(форномичаски
инсепаобтипредмет)

Форномически
сепаобект
(форномичаски
сепаобтипредмет)

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
сетиобектоид
(форномичаски
сетиобсипредмет)

Форномически
инсепаобектоид
(форномичаски
инсепаобсипредмет)

Форномически
сепаобектоид
(форномичаски
сепаобсипредмет)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
сетиревербат
(форномичаски
сетисубтипредмет)
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Форномически
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(форномичаски
инсепасубтипредмет)
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система)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статиотделимост

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статиотделимост
(севестатифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
отделимост
Сетифорномика

Инсепафорномика

Сепафорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Сетистатифорномика

Инсепастатифорномика

Сепастатифорномика

Субситивна
форномика
(субстифорномика)

Сетисубстифорномика

Инсепасубстифорномика

Сепасубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Сетиобтифорномика

Инсепаобтифорномика

Сепаобтифорномика

Обситивна
форномика
(обсифорномика)

Сетиобсифорномика

Инсепаобсифорномика

Сепаобсифорномика

Инсепасубтифорномика

Сепасубтифорномика
(системна
форномика)

Субективна
форномика
(субтифорномика)

Сетисубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic statiposition) (същото като ингредиентна форномическа статитна
позиция и съкратено от ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа позиция) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий,
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна форномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на
ингредиентната форномическа статипозиция е ингредиентната икономическа статипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статипозиция към понятието за форномически позистатипредмет* (fornomic
posistatithing) (съкратено от позиционен статитен форномически предмет –
positional statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа
статипозиция* (primary ingrediental fornomic statiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary
ingrediental fornomic position) и първичния ингредиентен форномически
статут* (primary ingrediental fornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статипозиция към понятието за позистатифорномика* (posistatifornomy) (съкратено от позиционна
статитна форномика – positional statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статипозиция* (organic ingrediental fornomic
statiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическия ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна форномическа статипозииция

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статипозиция
(форномически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа позиция
Форномически
позипредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
екстрапредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
позистатипредмет

Форномически
интрастатипредмет

Форномически
фейсстатипредмет

Форномически
екстрастатипредмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

ФорФорФорФорномически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
позиобтипредмет

Форномически
интраобтипредмет

Форномически
фейсобтипредмет

Форномически
екстраобтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
позиобсипредмет

Форномически
интраобсипредмет

Форномически
фейсобсипредмет

Форномически
екстраобсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
позисубтипредмет

Форномически
интрасубтипредмет
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фейссубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа статипозииция

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статипозиция
(позистатифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
позиция
Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Позистатифорномика

Интрастатифорномика

Фейсстатифорномика

Екстастатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Позисубсти- Интрасубсти- Фейссубстифорномика
форномика
форномика

Екстасубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Позиобтифорномика

Интраобтифорномика

Фейсобтифорномика

Екстаобтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Позиобсифорномика

Интраобсифорномика

Фейсобсифорномика

Екстаобсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Позисубтифорномика

Интрасубтифорномика

Фейссубтифорномика

Екстасубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental fornomic statipriority) (същото като ингредиентна форномическа
статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен форномически
статут и ингредиентна форномическа приоритетност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентна
форномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1)
субективното и обективното във форномиката и (2) степените на приоритетност на форномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от форномическия субект. Частен случай на ингредиентната
форномическа статиприоритетност е ингредиентната икономическа статиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статиприоритетност към понятието за форномически приостатипредмет* (fornomic
priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен форномически
предмет – prioritical statited fornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа статиприоритетност* (primary ingrediental fornomic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа приоритетност* (primary ingrediental fornomic priority) и първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статиприоритетност към понятието за приостатифорномика* (priostatifornomy)
(съкратено от приоритетностна статитна форномика – prioritical statited
fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статиприоритетност* (organic ingrediental fornomic statipriority), която е комбинация от
органическата ингредиентна форномическа приоритетност* (organic
ingrediental fornomic priority) и органическия ингредиентен форномически
статут* (organic ingrediental fornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна форномическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статиприоритетност
(форномически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа приоритетност

Форномически
приопредмет

Форномически
типопредмет

Форномически
копредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
приостатипредмет

Форномически
типостатипредмет

Форномически
костатипредмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Форномически
приосубстипредмет

Форномически
типосубстипредмет

Форномически
косубстипредмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
приообтипредмет

Форномически
типообтипредмет

Форномически
кообтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
приообсипредмет

Форномически
типообсипредмет

Форномически
кообсипредмет

82

444

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
приосубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статиприоритетност

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статиприоритетност
(приостатифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа приоритетност
Приофорномика

Типофорномика

Кофорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Приостатифорномика

Типостатифорномика

Костатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Приосубстифорномика

Типосубстифорномика

Косубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Приообтифорномика

Типообтифорномика

Кообтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Приообсифорномика

Типообсифорномика

Кообсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Приосубтифорномика

Типосубтифорномика

Косубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic statiresolventness) (същото като ингредиентна форномическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен форномически статут и ингредиентна разрешаваща форномическа способност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – втори84
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и
ингредиентна разрешаваща форномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2)
степените на подробност в структурирането на форномическите предмети и на
техните разновидности. Частен случай на ингредиентната форномическа
статиразрешителност е ингредиентната икономическа статиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статиразрешителност към понятието за форномически резостатипредмет* (fornomic
resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен форномически предмет
– resolving statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа статиразрешителност* (primary ingrediental fornomic statiresolventness),
която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power) и първичния
ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа
статиразрешителност
към
понятието
за
резостатифорномика*
(resostatifornomy) (съкратено от разрешаваща статитна форномика –
resolving statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
статиразрешителност* (organic ingrediental fornomic statiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic power) и органическия ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна форномическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статиразрешителност
(форномически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща форномическа способност

Форномически
резопредмет

Форномически
тенпредмет

Форномически
ексопредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
резостатипредмет

Форномически
тенстатипредмет

Форномически
ексостатипредмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Форномически
резосубстипредмет

Форномически
тенсубстипредмет

Форномически
ексосубстипредмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
резообтипредмет

Форномически
тенобтипредмет

Форномически
ексообтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
резообсипредмет

Форномически
тенобсипредмет

Форномически
ексообсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
резосубтипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статиразрешителност

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статиразрешителност
(резостатифорномика)

Оганическа ингредиентна
разрешаваща форномическа способност
Резофорномика

Тенфорномика

Ексофорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Резостатифорномика

Тенстатифорномика

Ексостатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Резосубстифорномика

Тенсубстифорномика

Ексосубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Резообтифорномика

Тенобтифорномика

Ексообтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Резообсифорномика

Тенобсифорномика

Ексообсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Резосубтифорномика

Тенсубтифорномика

Ексосубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИХИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental fornomic statihilogicality) (същото като ингредиентна форномическа статитна историчностна логичност и съкратено от ингредиентен
форномически статут, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е ва88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут, ингредиентна форномическа историчност и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката, (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и (3) съставните
части на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа статихилогичност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа статихилогичност* (primary ingrediental fornomic statihilogicality), която е комбинация
от първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental
fornomic statute), първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически статипредмет*
(fhilogoornomic statithing) (съкратено от историчностно-логичностен статитен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според статипървичната ингредиентна форномическа статихилогичност* (statiprimary ingrediental fornomic statihilogicality)];
(2) прилагането му към понятието за хилогофорномически субстипредмет* (hilogofornomic substithing) (съкратено от историчностнологичностен субектен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според субстипървичната
ингредиентна форномическа статихилогичност* (substiprimary ingrediental
fornomic statihilogicality)];
(3) прилагането му към понятието за хилогофорномически обтипредмет* (hilogofornomic obtithing) (съкратено от историчностнологичностен обективен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според обтипървичната ингредиентна форномическа статихилогичност* (obtiprimary ingrediental
fornomic statihilogicality)];
(4) прилагането му към понятието за хилогофорномически обсипредмет*
(hilogofornomic obsithing) (съкратено от историчностно-логичностен обексивен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 4 [т.е. разновидности според обсипървичната ингредиентна форномическа статихилогичност* (statiprimary ingrediental fornomic obsihilogicality)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) прилагането му към понятието за хилогофорномически субтипредмет* (hilogofornomic subtithing) (съкратено от историчностнологичностен субективен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според субтипървичната
ингредиентна форномическа статихилогичност* (subtiprimary ingrediental
fornomic statihilogicality)].

90

452

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия статипредмет според статипървичната ингредиентна форномическа статихилогичност

Статипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Статипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
статипредмет

Логосубфорномически
статипредмет

Логоконфорномически
статипредмет

Логопрофорномически
статипредмет

Логоикофорномически
статипредмет

Логоексфорномически
статипредмет

Логофифорномически
статипредмет

Хистофорномически
статипредмет

Форномически
статипредмет

Субфорномически
статипредмет

Конфорномически
статипредмет

Профорномически
статипредмет

Икофорномически
статипредмет

Ексфорномически
статипредмет

Фифорномически
статипредмет

Хистотехномически
статипредмет

Техномически
статипредмет

Субтехномически
статипредмет

Контехномически
статипредмет

Протехномически
статипредмет

Икотехномически
статипредмет

Екстехномически
статипредмет

Фитехномически
статипредмет

Хистосубномически
статипредмет

Субномически
статипредмет

Субсубномически
статипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
статистатистатистатистатипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
статипредмет

Суперномически
статипредмет

Субсуперномически
статипредмет

Консуперномически
статипредмет

Просуперномически
статипредмет

Икосуперномически
статипредмет

Екссуперномически
статипредмет

Фисуперномически
статипредмет

Хистореномически
статипредмет

Реномически
статипредмет

Субреномически
статипредмет

Конреномически
статипредмет

Прореномически
статипредмет

Икореномически
статипредмет

Ексреномически
статипредмет

Фиреномически
статипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
статипредмет
Хистоекзосубномически
статипредмет

СубСоционосоциономически
мически
статистатипредмет
предмет

Консоциономически
статипредмет

Просоциономически
статипредмет

Икосоциономически
статипредмет

Екссоциономически
статипредмет

Фисоциономически
статипредмет

Субекзосубномически
статипредмет

Конекзосубномически
статипредмет

Проекзосубномически
статипредмет

Икоекзосубномически
статипредмет

Ексекзосубномически
статипредмет

Фиекзосубномически
статипредмет

Екзосубномически
статипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия субстипредмет според субстипървичната ингредиентна форномическа статихилогичност

Субстипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Субстипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
субстипредмет

Логосубфорномически
субстипредмет

Логоконфорномически
субстипредмет

Логопрофорномически
субстипредмет

Логоикофорномически
субстипредмет

Логоексфорномически
субстипредмет

Логофифорномически
субстипредмет

Хистофорномически
субстипредмет

Форномически
субстипредмет

Субфорномически
субстипредмет

Конфорномически
субстипредмет

Профорномически
субстипредмет

Икофорномически
субстипредмет

Ексфорномически
субстипредмет

Фифорномически
субстипредмет

Хистотехномически
субстипредмет

Техномически
субстипредмет

Субтехномически
субстипредмет

Контехномически
субстипредмет

Протехномически
субстипредмет

Икотехномически
субстипредмет

Екстехномически
субстипредмет

Фитехномически
субстипредмет

Хистосубномически
субстипредмет

Субномически
субстипредмет

Субсубномически
субстипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
субстисубстисубстисубстисубстипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
субстипредмет

Суперномически
субстипредмет

Субсуперномически
субстипредмет

Консуперномически
субстипредмет

Просуперномически
субстипредмет

Икосуперномически
субстипредмет

Екссуперномически
субстипредмет

Фисуперномически
субстипредмет

Хистореномически
субстипредмет

Реномически
субстипредмет

Субреномически
субстипредмет

Конреномически
субстипредмет

Прореномически
субстипредмет

Икореномически
субстипредмет

Ексреномически
субстипредмет

Фиреномически
субстипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
субстипредмет
Хистоекзосубномически
субстипредмет

СубСоционосоциономически
мически
субстисубстипредмет
предмет

Консоциономически
субстипредмет

Просоциономически
субстипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
субстисубстипредмет предмет

Фисоциономически
субстипредмет

Субекзосубномически
субстипредмет

Конекзосубномически
субстипредмет

Проекзосубномически
субстипредмет

Икоекзосубномически
субстипредмет

Фиекзосубномически
субстипредмет

Екзосубномически
субстипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия обтипредмет според обтипървичната
ингредиентна форномическа статихилогичност

Обтипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Обтипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
обтипредмет

Логосубфорномически
обтипредмет

Логоконфорномически
обтипредмет

Логопрофорномически
обтипредмет

Логоикофорномически
обтипредмет

Логоексфорномически
обтипредмет

Логофифорномически
обтипредмет

Хистофорномически
обтипредмет

Форномически
обтипредмет

Субфорномически
обтипредмет

Конфорномически
обтипредмет

Профорномически
обтипредмет

Икофорномически
обтипредмет

Ексфорномически
обтипредмет

Фифорномически
обтипредмет

Хистотехномически
обтипредмет

Техномически
обтипредмет

Субтехномически
обтипредмет

Контехномически
обтипредмет

Протехномически
обтипредмет

Икотехномически
обтипредмет

Екстехномически
обтипредмет

Фитехномически
обтипредмет

Хистосубномически
обтипредмет

Субномически
обтипредмет

Субсубномически
обтипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
обтиобтиобтиобтиобтипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
обтипредмет

Суперномически
обтипредмет

Субсуперномически
обтипредмет

Консуперномически
обтипредмет

Просуперномически
обтипредмет

Икосуперномически
обтипредмет

Екссуперномически
обтипредмет

Фисуперномически
обтипредмет

Хистореномически
обтипредмет

Реномически
обтипредмет

Субреномически
обтипредмет

Конреномически
обтипредмет

Прореномически
обтипредмет

Икореномически
обтипредмет

Ексреномически
обтипредмет

Фиреномически
обтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
обтипредмет
Хистоекзосубномически
обтипредмет

СубСоционосоциономически
мически
обтиобтипредмет
предмет

Консоциономически
обтипредмет

Просоциономически
обтипредмет

Икосоциономически
обтипредмет

Екссоциономически
обтипредмет

Фисоциономически
обтипредмет

Субекзосубномически
обтипредмет

Конекзосубномически
обтипредмет

Проекзосубномически
обтипредмет

Икоекзосубномически
обтипредмет

Ексекзосубномически
обтипредмет

Фиекзосубномически
обтипредмет

Екзосубномически
обтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия обсипредмет според обсипървичната
ингредиентна форномическа статихилогичност

Обсипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Обсипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
обсипредмет

Логосубфорномически
обсипредмет

Логоконфорномически
обсипредмет

Логопрофорномически
обсипредмет

Логоикофорномически
обсипредмет

Логоексфорномически
обсипредмет

Логофифорномически
обсипредмет

Хистофорномически
обсипредмет

Форномически
обсипредмет

Субфорномически
обсипредмет

Конфорномически
обсипредмет

Профорномически
обсипредмет

Икофорномически
обсипредмет

Ексфорномически
обсипредмет

Фифорномически
обсипредмет

Хистотехномически
обсипредмет

Техномически
обсипредмет

Субтехномически
обсипредмет

Контехномически
обсипредмет

Протехномически
обсипредмет

Икотехномически
обсипредмет

Екстехномически
обсипредмет

Фитехномически
обсипредмет

Хистосубномически
обсипредмет

Субномически
обсипредмет

Субсубномически
обсипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
обсиобсиобсиобсиобсипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
обсипредмет

Суперномически
обсипредмет

Субсуперномически
обсипредмет

Консуперномически
обсипредмет

Просуперномически
обсипредмет

Икосуперномически
обсипредмет

Екссуперномически
обсипредмет

Фисуперномически
обсипредмет

Хистореномически
обсипредмет

Реномически
обсипредмет

Субреномически
обсипредмет

Конреномически
обсипредмет

Прореномически
обсипредмет

Икореномически
обсипредмет

Ексреномически
обсипредмет

Фиреномически
обсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
обсипредмет
Хистоекзосубномически
обсипредмет

СубСоционосоциономически
мически
обсиобсипредмет
предмет

Консоциономически
обсипредмет

Просоциономически
обсипредмет

Икосоциономически
обсипредмет

Екссоциономически
обсипредмет

Фисоциономически
обсипредмет

Субекзосубномически
обсипредмет

Конекзосубномически
обсипредмет

Проекзосубномически
обсипредмет

Икоекзосубномически
обсипредмет

Ексекзосубномически
обсипредмет

Фиекзосубномически
обсипредмет

Екзосубномически
обсипредмет

98

460

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорномическия субтипредмет според субтипървичната
ингредиентната форномическа статихилогичност

Субтипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Субтипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
субтипредмет

Логосубфорномически
субтипредмет

Логоконфорномически
субтипредмет

Логопрофорномически
субтипредмет

Логоикофорномически
субтипредмет

Логоексфорномически
субтипредмет

Логофифорномически
субтипредмет

Хистофорномически
субтипредмет

Форномически
субтипредмет

Субфорномически
субтипредмет

Конфорномически
субтипредмет

Профорномически
субтипредмет

Икофорномически
субтипредмет

Ексфорномически
субтипредмет

Фифорномически
субтипредмет

Хистотехномически
субтипредмет

Техномически
субтипредмет

Субтехномически
субтипредмет

Контехномически
субтипредмет

Протехномически
субтипредмет

Икотехномически
субтипредмет

Екстехномически
субтипредмет

Фитехномически
субтипредмет

Хистосубномически
субтипредмет

Субномически
субтипредмет

Субсубномически
субтипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
субтисубтисубтисубтисубтипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
субтипредмет

Суперномически
субтипредмет

Субсуперномически
субтипредмет

Консуперномически
субтипредмет

Просуперномически
субтипредмет

Икосуперномически
субтипредмет

Екссуперномически
субтипредмет

Фисуперномически
субтипредмет

Хистореномически
субтипредмет

Реномически
субтипредмет

Субреномически
субтипредмет

Конреномически
субтипредмет

Прореномически
субтипредмет

Икореномически
субтипредмет

Ексреномически
субтипредмет

Фиреномически
субтипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
субтипредмет
Хистоекзосубномически
субтипредмет

СубСоционосоциономически
мически
субтисубтипредмет
предмет

Консоциономически
субтипредмет

Просоциономически
субтипредмет

Икосоциономически
субтипредмет

Екссоциономически
субтипредмет

Фисоциономически
субтипредмет

Субекзосубномически
субтипредмет

Конекзосубномически
субтипредмет

Проекзосубномически
субтипредмет

Икоекзосубномически
субтипредмет

Ексекзосубномически
субтипредмет

Фиекзосубномически
субтипредмет

Екзосубномически
субтипредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статихилогичност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа статихилогичност* (organic ingrediental fornomic statihilogicality), която е
комбинация от органическия ингредиентен форномически статут* (organic
ingrediental fornomic statute), органическата ингредиентна форномическа
логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата
ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
historicity)]:
(1) към понятието за хилогостатитна форномика* (hilogostatitic
fornomy) (съкратено от историчностно-логичностна статитна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности
според статиномическата ингредиентна форномическа статихилогичност* (statinomic ingrediental fornomic statihilogicality)];
(2) към понятието за хилогосубститна форномика* (hilogosubstitic
fornomy) (съкратено от историчностно-логичностна субститивна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности
според субстиномическата ингредиентна форномическа статихилогичност* (substinomic ingrediental fornomic statihilogicality)];
(3) към понятието за хилогообтитна форномика* (hilogoobtitic fornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна обективна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според обтиномическата ингредиентна форномическа статихилогичност* (obtinomic
ingrediental fornomic statihilogicality)];
(4) към понятието за хилогообситна форномика* (hilogoobsitic fornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна обситивна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 9 [т.е. разновидности според обси100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата ингредиентна форномическа статихилогичност* (statinomic
ingrediental fornomic obsihilogicality)];
(5) към понятието за хилогосубтитна форномика* (hilogosubtitic
fornomy) (съкратено от историчностно-логичностна субективна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 10 [т.е. разновидности
според статиномическата ингредиентна форномическа субтихилогичност* (statinomic ingrediental fornomic subtihilogicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогостатитната форномика според статиорганическата
ингредиентна форномическа статихилогичност

Статиорганическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Статиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логостатитна
форномика

Логостатитна
субфорномика

Логостатитна
конфорномика

Логостатитна
профорномика

Логостатитна
икофорномика

Логоста
титна
ексфорномика

Логоста
титна
фифорномика

Хистостатитна
форномика

Статитна
форномика

Статитна
субфорномика

Статитна
конфорномика

Статитна
профорномика

Статитна
икофорномика

Статитна
ексфорномика

Статитна
фифорномика

Хистостатитна
техномика

Статитна
техномика

Статитна
субтехномика

Статитна
контехномика

Статитна
протехномика

Статитна
икотехномика

Статитна
екстехномика

Статитна
фитехномика

Статитна
просубномика
(статитна
прономика)

Статитна
икосубномика
(статитна
икономика)

Статитна
екссубномика
(статитна
ексномика)

Статитна
фисубномика
(статитна
финомика)

Хистостатитна
субномика

Статитна
субномика

Статитна
субсубномика

Статитна
консубномика
(статитна
консуномика)

Хистостатитна
суперномика

Статитна
суперномика

Статитна
субсуперномика

Статитна
консуперномика

Статитна
просуперномика

Статитна
икосуперномика

Статитна
екссуперномика

Статитна
фисуперномика

Хистостатитна
реномика

Статитна
реномика

Статитна
субреномика

Статитна
конреномика

Статитна
прореномика

Статитна
икореномика

Статитна
ексреномика

Статитна
фиреномика

Хистостатитна
социономика

Статитна
социономика

СтаСтаСтаСтаСтаСтатитна
титна
титна
титна
титна
титна
субсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистостатитна
екзосубномика

Статитна
екзосубномика

Статитна
субекзосубномика

Статитна
конекзосубномика

103

Статитна
проекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогосубститната форномика според субстиорганическата
ингредиентна форномическа статихилогичност

Субстиорганическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Субстиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосубститна
форномика

Логосубститна
субфорномика

Логосубститна
конфорномика

Логосубститна
профорномика

Логосубститна
икофорномика

Логосубс
титна
ексфорномика

Логосубс
титна
фифорномика

Хистосубститна
форномика

Субститна
форномика

Субститна
субфорномика

Субститна
конфорномика

Субститна
профорномика

Субститна
икофорномика

Субститна
ексфорномика

Субститна
фифорномика

Хистосубститна
техномика

Субститна
техномика

Субститна
субтехномика

Субститна
контехномика

Субститна
протехномика

Субститна
икотехномика

Субститна
екстехномика

Субститна
фитехномика

Субститна
просубномика
(субститна
прономика)

Субститна
икосубномика
(субститна
икономика)

Субститна
екссубномика
(субститна
ексномика)

Субститна
фисубномика
(субститна
финомика)

Хистосубститна
субномика

Субститна
субномика

Субститна
субсубномика

Субститна
консубномика
(субститна
консуномика)

Хистосубститна
суперномика

Субститна
суперномика

Субститна
субсуперномика

Субститна
консуперномика

Субститна
просуперномика

Субститна
икосуперномика

Субститна
екссуперномика

Субститна
фисуперномика

Хистосубститна
реномика

Субститна
реномика

Субститна
субреномика

Субститна
конреномика

Субститна
прореномика

Субститна
икореномика

Субститна
ексреномика

Субститна
фиреномика

Хистосубститна
социономика

Субститна
социономика

СубсСубсСубсСубсСубсСубститна
титна
титна
титна
титна
титна
субсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

104

466

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосубститна
екзосубномика

Субститна
екзосубномика

Субститна
субекзосубномика

Субститна
конекзосубномика

105

Субститна
проекзосубномика

Субститна
икоекзосубномика
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Субститна
ексекзосубномика

Субститна
фиекзосубномика

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогообтитната форномика според обтиорганическата
ингредиентна форномическа статихилогичност

Обтиорганическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Обтиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логообтитна
форномика

Логообтитна
субфорномика

Логообтитна
конфорномика

Логообтитна
профорномика

Логообтитна
икофорномика

Логооб
титна
ексфорномика

Логооб
титна
фифорномика

Хистообтитна
форномика

Обтитна
форномика

Обтитна
субфорномика

Обтитна
конфорномика

Обтитна
профорномика

Обтитна
икофорномика

Обтитна
ексфорномика

Обтитна
фифорномика

Хистообтитна
техномика

Обтитна
техномика

Обтитна
субтехномика

Обтитна
контехномика

Обтитна
протехномика

Обтитна
икотехномика

Обтитна
екстехномика

Обтитна
фитехномика

Обтитна
просубномика
(обтитна
прономика)

Обтитна
икосубномика
(обтитна
икономика)

Обтитна
екссубномика
(обтитна
ексномика)

Обтитна
фисубномика
(обтитна
финомика)

Хистообтитна
субномика

Обтитна
субномика

Обтитна
субсубномика

Обтитна
консубномика
(обтитна
консуномика)

Хистообтитна
суперномика

Обтитна
суперномика

Обтитна
субсуперномика

Обтитна
консуперномика

Обтитна
просуперномика

Обтитна
икосуперномика

Обтитна
екссуперномика

Обтитна
фисуперномика

Хистообтитна
реномика

Обтитна
реномика

Обтитна
субреномика

Обтитна
конреномика

Обтитна
прореномика

Обтитна
икореномика

Обтитна
ексреномика

Обтитна
фиреномика

Хистообтитна
социономика

Обтитна
социономика

ОбОбОбОбОбОбтитна
титна
титна
титна
титна
титна
субсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистообтитна
екзосубномика

Обтитна
екзосубномика

Обтитна
субекзосубномика

Обтитна
конекзосубномика

107

Обтитна
проекзосубномика

469

Обтитна
икоекзосубномика

Обтитна
ексекзосубномика

Обтитна
фиекзосубномика

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Разновидности на хилогообситната форномика според обсиорганическата
ингредиентна форномическа статихилогичност

Обсиорганическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Обсиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логообситна
форномика

Логообситна
субфорномика

Логообситна
конфорномика

Логообситна
профорномика

Логообситна
икофорномика

Логооб
ситна
ексфорномика

Логооб
ситна
фифорномика

Хистообситна
форномика

Обситна
форномика

Обситна
субфорномика

Обситна
конфорномика

Обситна
профорномика

Обситна
икофорномика

Обситна
ексфорномика

Обситна
фифорномика

Хистообситна
техномика

Обситна
техномика

Обситна
субтехномика

Обситна
контехномика

Обситна
протехномика

Обситна
икотехномика

Обситна
екстехномика

Обситна
фитехномика

Обситна
просубномика
(обситна
прономика)

Обситна
икосубномика
(обситна
икономика)

Обситна
екссубномика
(обситна
ексномика)

Обситна
фисубномика
(обситна
финомика)

Хистообситна
субномика

Обситна
субномика

Обситна
субсубномика

Обситна
консубномика
(обситна
консуномика)

Хистообситна
суперномика

Обситна
суперномика

Обситна
субсуперномика

Обситна
консуперномика

Обситна
просуперномика

Обситна
икосуперномика

Обситна
екссуперномика

Обситна
фисуперномика

Хистообситна
реномика

Обситна
реномика

Обситна
субреномика

Обситна
конреномика

Обситна
прореномика

Обситна
икореномика

Обситна
ексреномика

Обситна
фиреномика

Хистообситна
социономика

Обситна
социономика

ОбОбОбОбОбОбситна
ситна
ситна
ситна
ситна
ситна
субсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

108
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистообситна
екзосубномика

Обситна
екзосубномика

Обситна
субекзосубномика

Обситна
конекзосубномика

109

Обситна
проекзосубномика
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Обситна
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Обситна
ексекзосубномика

Обситна
фиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Разновидности на хилогосубтитната форномика според субтиорганическата ингредиентна форномическа статихилогичност

Субтиорганическа
ингредиентна
форномическа
историчност
Хистосубтитна
форномика

Субтиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосубтитна
форномика

Логосубтитна
субфорномика

Логосубтитна
конфорномика

Логосубтитна
профорномика

Логосубтитна
икофорномика

Логосуб
титна
ексфорномика

Логосуб
титна
фифорномика

Субтитна
форномика

Субтитна
субфорномика

Субтитна
конфорномика

Субтитна
профорномика

Субтитна
икофорномика

Субтитна
ексфорномика

Субтитна
фифорномика

Субтитна
протехномика
(субтитна
прономика)

Субтитна
икотехномика
(субтитна
икономика)

Субтитна
екстехномика
(субтитна
ексномика)

Субтитна
фитехномика
(субтитна
финомика)

Хистосубтитна
техномика

Субтитна
техномика

Субтитна
субтехномика

Субтитна
контехномика
(субтитна
консуномика)

Хистосубтитна
субномика

Субтитна
субномика

Субтитна
субсубномика

Субтитна
консубномика

Субтитна
просубномика

Субтитна
икосубномика

Субтитна
екссубномика

Субтитна
фисубномика

Хистосубтитна
суперномика

Субтитна
суперномика

Субтитна
субсуперномика

Субтитна
консуперномика

Субтитна
просуперномика

Субтитна
икосуперномика

Субтитна
екссуперномика

Субтитна
фисуперномика

Хистосубтитна
реномика

Субтитна
реномика

Субтитна
субреномика

Субтитна
конреномика

Субтитна
прореномика

Субтитна
икореномика

Субтитна
ексреномика

Субтитна
фиреномика

Хистосубтитна
социономика

Субтитна
социономика

СубСубСубСубСубСубтитна
титна
титна
титна
титна
титна
субсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

110
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосубтитна
екзосубномика

Субтитна
екзосубномика

Субтитна
субекзосубномика

Субтитна
конекзосубномика

Субтитна
проекзосубномика

Субтитна
икоекзосубномика

Субтитна
ексекзосубномика

Субтитна
фиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental fornomic statisensitivity) (същото като ингредиентна форномическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен форномически
статут и ингредиентна структурна форномическа чувствителност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и
ингредиентна структурна форномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и
(2) степените на структурната чувствителност на форномическите предмети
към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната форномическа статичувствителност е ингредиентната икономическа статичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа статичувствителност към понятието за форномически сенсистатипредмет* (fornomic
sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен форномически
предмет – sensitivitical statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа статичувствителност* (primary ingrediental fornomic
statisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural fornomic
sensitivity) и първичния ингредиентен форномически статут* (primary
ingrediental fornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа статичувствителност към понятието за сенсистатифорномика* (sensistatifornomy) (съкратено от сенситивностна
статитна форномика – sensitivitical statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа статичувствителност* (organic ingrediental
fornomic statisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
111

473

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fornomic sensitivity) и органическия ингредиентен форномически статут*
(organic ingrediental fornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна форномическа статичувствителност

Първичен ингредиентен форномически статут

Първична
ингредиентна
форномическа
статичувствителност
(форномически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
форномическа чувствителност

Форномически
сенсипредмет

Форномически
фундпредмет

Форномически
конструпредмет

Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Форномически
сенсистатипредмет

Форномически
фундстатипредмет

Форномически
конструстатипредмет

Форномически
субект
(форномически
субстипредмет)
(субститивен
форномически
предмет)

Форномически
сенсисубстипредмет

Форномически
фундсубстипредмет

Форномически
конструсубстипредмет

Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
сенсиобтипредмет

Форномически
фундобтипредмет

Форномически
конструобтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
сенсиобсипредмет

Форномически
фундобсипредмет

Форномически
конструобсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
сенсисубтипредмет
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фундсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа статичувствителност

Органически ингредиентен форномически статут

Органическа
ингредиентна
форномическа
статичувствителност
(сенсистатифорномика)

Органическа ингредиентна структурна
форномическа чувствителност
Сенсифорномика

Фундфорномика

Конструфорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Сенсистатифорномика

Фундстатифорномика

Конструстатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Сенсисубстифорномика

Фундсубстифорномика

Конструсубстифорномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Сенсиобтифорномика

Фундобтифорномика

Конструобтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Сенсиобсифорномика

Фундобсифорномика

Конструобсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Сенсисубтифорномика

Фундсубтифорномика

Конструсубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental fornomic substantiality) (навсякъде форномика се подразбира като
субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и
за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий,
който разграничава форномическите предмети (в т.ч. и форномическите
обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от
разновидностите на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа субстанциалност е частен случай на ингредиентната
форномическа субстанциалност.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа субстанциалност към понятието за форномически субстопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа субстанциалност* (primary ingrediental fornomic substantiality)]:
(1) форномически субстопредмет* (fornomic substothing) [съкратено от и
същото като субстанциалностен форномически предмет* (substantialitical
fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната форномическа субстанциалност;
форномически предмет, конституиран в субстофорномиката;
(2) форномически агрепредмет* (fornomic aggrething) [съкратено от и
същото като агрегатен форномически предмет* (aggregate fornomic thing)] –
форномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло
от съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни форномически предмети, все едно че е един единствен
и отделен форномически предмет (агрегатният форномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) форномически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани форномически предмети, като разнородните форномически
предмети са представени в множествения форномически предмет); форномически предмет, конституиран в агрефорномиката;
(3) форномически плупредмет* (fornomic pluthing) [съкратено от и същото като множествен форномически предмет* (plural fornomic thing)] – форномически предмет, когато той се разглежда като като форномическо множество* (fornomic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични форномически предмети; форномически предмет, конституиран в плуфорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната форномическа субстанциалност към понятието за субстофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа субстанциалност* (organic ingrediental fornomic substantiality)]:
(1) субстофорномика* (substofornomy) [съкратено от и същото като субстанциалностна форномика* (substantialitical fornomy)] – общо понятие за
разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната форномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалност; състои се от форномически субстопредмети (от субстанциалностни форномически предмети);
(2) агрефорномика* (aggrefornomy) [съкратено от и същото като агрегатна форномика* (aggregate fornomy)] – форномика, която от гледна точка на
ингредиентната форномическа субстанциалност се състои от форномически
агрепредмети (от агрегатни форномически предмети);
(3) плуфорномика* (plufornomy) [съкратено от и същото като множествена форномика* (plural fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната форномическа субстанциалност се състои от форномически
плупредмети (от множествени форномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic higenerativity) (същото като ингредиентна форномическа историчностна генеративност и съкратено от ингредиентна форномическа генеративност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като
субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа генеративност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат
във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във форномиката (вж. част и цяло в икономиката), и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хигенеративност към понятието за хифорномически генерпредмет* (hifornomic
generthing) (съкратено от историчностен генерооитен форномически предмет – historicitical generooitic fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
форномическа
хигенеративност*
(primary
ingrediental
fornomic
higenerativity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа генеративност* (primary ingrediental fornomic generativity) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хигенеративност към понятието за хигенерфорномика*
(higenerfornomy) (съкратено от историчностна генерооитна форномика –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------historicitical generooitic fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хигенеративност* (organic ingrediental fornomic higenerativity), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа генеративност* (organic ingrediental fornomic generativity) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия генерпредмет според първичната
ингредиентна форномическа хигенеративност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хигенеративност
(хифорномически
генерпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
генеративност
Хистофорномически
генерпредмет

Хистофорномически
генеропредмет

Хистофорномически
генерепредмет

Хистофорномически
генерипредмет

Хистофорномически
генерапредмет

Форномически
предмет

Форномически
генерпредмет

Форномически
генеропредмет

Форномически
генерепредмет

Форномически
генерипредмет

Форномически
генерапредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
генерпредмет

Субфорномически
генеропредмет

Субфорномически
генерепредмет

Субфорномически
генерипредмет

Субфорномически
генерапредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
генерпредмет

Конфорномически
генеропредмет

Конфорномически
генерепредмет

Конфорномически
генерипредмет

Конфорномически
генерапредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
генерпредмет

Профорномически
генеропредмет

Профорномически
генерепредмет

Профорномически
генерипредмет

Профорномически
генерапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
генерпредмет

Икофорномически
генеропредмет

Икофорномически
генерепредмет

Икофорномически
генерипредмет

Икофорномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
генерпредмет

Ексфорномически
генеропредмет

Ексфорномически
генерепредмет

Ексфорномически
генерипредмет

Ексфорномически
генерапредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
генерпредмет

Фифорномически
генеропредмет

Фифорномически
генерепредмет

Фифорномически
генерипредмет

Фифорномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хигенерфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа хигенеративност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хигенеративност
(хигенерфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
генеративност
Хистогенерфорномика

Хистогенерофорномика

Хистогенерефорномика

Хистогенерифорномика

Хистогенерафорномика

Форномика

Генерфорномика

Генерофорномика

Генерефорномика

Генерифорномика

Генерафорномика

Субфорномика

Генерсубфорномика

Генеросубфорномика

Генересубфорномика

Генерисубфорномика

Генерасубфорномика

Конфорномика

Генерконфорномика

Генероконфорномика

Генереконфорномика

Генериконфорномика

Генераконфорномика

Профорномика

Генерпрофорномика

Генеропрофорномика

Генерепрофорномика

Генерипрофорномика

Генерапрофорномика

Икофорномика

Генерикофорномика

Генероикофорномика

Генереикофорномика

Генериикофорномика

Генераикофорномика

Ексфорномика

Генерексфорномика

Генероексфорномика

Генереексфорномика

Генериексфорномика

Генераексфорномика

Фифорномика

Генерфифорномика

Генерофифорномика

Генерефифорномика

Генерифифорномика

Генерафифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic hidisjunctivity) (същото като ингредиентна форномическа историчностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна форноми121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнктивност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като
субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дизюнктивност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според начина, по който те се
обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на форномиката (вж. част и цяло в
икономиката), и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хидизюнктивност към понятието за хифорномически дизюнктпредмет* (hifornomic
disjunctthing) (съкратено от историчностен дизюнктивностен форномически предмет – historicitical disjunctivitical fornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хидизюнктивност* (primary ingrediental fornomic
hidisjunctivity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дизюнктивност* (primary ingrediental fornomic disjunctivity) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хидизюнктивност към понятието за хидизюнктфорномика* (hidisjunctfornomy) (съкратено от историчностна дизюнктивностна
форномика – historicitical disjunctivitical fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хидизюнктивност* (organic ingrediental fornomic
hidisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дизюнктивност* (organic ingrediental fornomic disjunctivity) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия дизюнктпредмет според първичната
ингредиентна форномическа хидизюнктивност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хидидюнктивност
(хифорномически
дизюнктпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дизюнктивност
Хистофорномически
дизюнктпредмет

Хистофорномически
холистпредмет

Хистофорномически
инститпредмет

Хистофорномически
органитпредмет

ХистоХистофорфорноминомически
чески
констит- имхолистпредмет
предмет

Форномически
предмет

Форномически
дизюнктпредмет

Форномически
холистпредмет

Форномически
инститпредмет

Форномически
органитпредмет

Форномически
конститпредмет

Форномически
имхолистпредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
дизюнктпредмет

Субфорномически
холистпредмет

Субфорномически
инститпредмет

Субфорномически
органитпредмет

Субфорномически
конститпредмет

Субфорномически
имхолистпредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
дизюнктпредмет

Конфорномически
холистпредмет

Конфорномически
инститпредмет

Конфорномически
органитпредмет

Конфорномически
конститпредмет

Конфорномически
имхолистпредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
дизюнктпредмет

Профорномически
холистпредмет

Профорномически
инститпредмет

Профорномически
органитпредмет

Профорномически
конститпредмет

Профорномически
имхолистпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
дизюнктпредмет

Икофорномически
холистпредмет

Икофорномически
инститпредмет

Икофорномически
органитпредмет

Икофорномически
конститпредмет

Икофорномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
дизюнктпредмет

Ексфорномически
холистпредмет

Ексфорномически
инститпредмет

Ексфорномически
органитпредмет

Ексфорномически
конститпредмет

Ексфорномически
имхолистпредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
дизюнктпредмет

Фифорномически
холистпредмет

Фифорномически
инститпредмет

Фифорномически
органитпредмет

Фифорномически
конститпредмет

Фифорномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хидизюнктфорномиката според органическата
ингредиентна форномическа хидизюнктивност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хидизюнктивност
(хидизюнктфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
дизюнктивност
Хистодизюнктфорномика

Хистохолистфорномика

Хистоинститфорномика

Хистоорганитфорномика

Хистоконститфорномика

Хистоимхолистфорномика

Форномика

Дизюнктфорномика

Холистфорномика

Инститфорномика

Органитфорномика

Конститфорномика

Имхолистфорномика

Субфорномика

Дизюнктсубфорномика

Холистсубфорномика

Инститсубфорномика

Органитсубфорномика

Конститсубфорномика

Имхолистсубфорномика

Конфорномика

Дизюнктконфорномика

Холистконфорномика

Инститконфорномика

Органитконфорномика

Конститконфорномика

Имхолистконфорномика

Профорномика

Дизюнктпрофорномика

Холистпрофорномика

Инститпрофорномика

Органитпрофорномика

Конститпрофорномика

Имхолистпрофорномика

Икофорномика

Дизюнктикофорномика

Холистикофорномика

Инститикофорномика

Органитикофорномика

Конститикофорномика

Имхолистикофорномика

Ексфорномика

Дизюнктексфорномика

Холистексфорномика

Инститексфорномика

Органитексфорномика

Конститексфорномика

Имхолистексфорномика

Фифорномика

Дизюнктфифорномика

Холистфифорномика

Инститфифорномика

Органитфифорномика

Конститфифорномика

Имхолистфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
fornomic hideepness) (същото като ингредиентна форномическа историч125
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна дълбочина и съкратено от ингредиентна форномическа дълбочина и
ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина и ингредиентна форномическа
историчност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хидълбочина
към понятието за хифорномически диппредмет* (hifornomic deepthing) (съкратено от историчностен дълбочинен форномически предмет – historicitical
deepness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хидълбочина* (primary ingrediental fornomic hideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental
fornomic deepness) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хидълбочина към понятието
за хидипфорномика* (hideepfornomy) (съкратено от историчностна дълбочинна форномика – historicitical deepness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хидълбочина* (organic ingrediental fornomic
hideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic ingrediental fornomic deepness) и органическата
ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия диппредмет според първичната
ингредиентна форномическа хидълбочина

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хидълбочина
(хифорномически
диппредмет)

Първична ингредиентна форномическа
дълбочина
Хистофорномически
диппредмет

Хистофорномически
инспредмет

Хистофорномически
специпредмет

Хистофорномически
аутспредмет

Форномически
предмет

Форномически
диппредмет

Форномически
инспредмет

Форномически
специпредмет

Форномически
аутспредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
диппредмет

Субфорномически
инспредмет

Субфорномически
специпредмет

Субфорномически
аутспредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
диппредмет

Конфорномически
инспредмет

Конфорномически
специпредмет

Конфорномически
аутспредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
диппредмет

Профорномически
инспредмет

Профорномически
специпредмет

Профорномически
аутспредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
диппредмет

Ексфорномически
инспредмет

Ексфорномически
специпредмет

Ексфорномически
аутспредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
диппредмет

Фифорномически
инспредмет

Фифорномически
специпредмет

Фифорномически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хидипфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хидълбочина

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хидълбочина
(хидипфорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа дълбочина
Хистодипфорномика

Хистоинсфорномика

Хистоспецифорномика

Хистоаутсфорномика

Форномика

Дипфорномика

Инсфорномика

Специфорномика

Аутсфорномика

Субфорномика

Дипсубфорномика

Инссубфорномика

Специсубфорномика

Аутссубфорномика

Конфорномика

Дипконфорномика

Инсконфорномика

Специконфорномика

Аутсконфорномика

Профорномика

Диппрофорномика

Инспрофорномика

Специпрофорномика

Аутспрофорномика

Икофорномика

Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Ексфорномика

Дипексфорномика

Инсексфорномика

Специексфорномика

Аутсексфорномика

Фифорномика

Дипфифорномика

Инсфифорномика

Специфифорномика

Аутсфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЗРЯЛОСТ*
(ingrediental
fornomic hiripeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна зрялост и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост
на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и на
форномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост. В контекста
на логическото и историческото ингредиентната форномическа историчност
е определяща, а ингредиентната фономическа зрялост е решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Органическото прилагане на критерия на ингредиентна форномическа
хизрялост към понятието за хирифорномика* (hirifornomy) (съкратено от историчностна зрялостна форномика – historicitical ripeness fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хизрялост* (organic ingrediental
fornomic hiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]. От свая страна първичното прилагане на ингредиентна
форномическа хизрялост към понятието за хирифорномически предмет*
(hirifornomic thing) (съкратено от историчностен зрелостен форномичиски
предмeт) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хизрялост*
(primary ingrediental fornomic hiripeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)
и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хирифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хизрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
форномическа
хизрялост
(хирифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Форномика

Субфор- Конфор- Профор- Икофор- Ексфорномика номика номика номика номика

Фифорномика

Хисторифорномика

Рифорномика

Рисубфорномика

Риконфорномика

Рипрофорномика

Риикофорномика

Риексфорномика

Рифифорномика

Хистофорприномика

Форприномика

Субфорприномика

Конфорприномика

Профорприномика

Икофорприномика

Ексфорприномика

Фифорприномика

Хистофордевеномика

Фордевеномика

Субфордевеномика

Конфордевеномика

Профордевеномика

Икофордевеномика

Ексфордевеномика

Фифордевеномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирифорномическия предмет според първичната
ингредиентна форномическа хизрялост

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първична
ингредиентна
форномическа
хизрялост
(хирифорномически
предмет)

Първична ингредиентна форномическа
историчност
ФорСубфор- Конфор- Профор- Икофор- Ексфор- Фифорноминоминоминоминоминоминомически
чески
чески
чески
чески
чески
чески
предмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет

Хисторифорномически
предмет

Рифорномически
предмет

Рисубфорномически
предмет

Риконфорномически
предмет

Рипрофорномически
предмет

Риикофорномически
предмет

Риексфорномически
предмет

Рифифорномически
предмет

Хистофорприномически
предмет

Форпри
номически
предмет

Субфорпри
номически
предмет

Конфорпри
номически
предмет

Профорпри
номически
предмет

Икофорпри
номически
предмет

Ексфорпри
номически
предмет

Фифорпри
номически
предмет

Хистофордевеномически
предмет

Фордевеномически
предмет

Субфордевеномически
предмет

Конфордевеномически
предмет

Профордевеномически
предмет

Икофордевеномически
предмет

Ексфордевеномически
предмет

Фифордевеномически
предмет

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИКОМУНИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic hicommunirangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна комуниобхватност и съкратено от ингредиентна общностна форномическа обхватност и ингредиентна форномическа
историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна ингредиентна общностна форномическа обхватност и ингредиентна форномическа
историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в
нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хикомуниобхватност към понятието за хифорномически комунипредмет* (hifornomic
communithing) (съкратено от историчностен комуниобхватностен форномически предмет – historicitical communirangeness fornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хикомуниобхватност* (primary
ingrediental fornomic hicommunirangeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна общностна форномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа
историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хикомуниобхватност към понятието за хикомунифорномика* (hicommunifornomy) (съкратено
от историчностна комуниобхватностна форномика – historicitical
communirangeness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа
хикомуниобхватност* (organic ingrediental fornomic hicommunirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна общностна форномическа обхватност* (organic ingrediental communitical fornomic rangeness) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномически комунипредмет според първичната
ингредиентна форномическа хикомуниобхватност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хикомуниобхватност
(хифорномически
комунипредмет)

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност
Хистофорномически
комунипредмет

Хистофорномически
сингълпредмет

Хистофорномически
сектипредмет

Хистофорномически
соципредмет

Форномически
предмет

Форномически
комунипредмет

Форномически
сингълпредмет

Форномически
сектипредмет

Форномически
соципредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
комунипредмет

Субфорномически
сингълпредмет

Субфорномически
сектипредмет

Субфорномически
соципредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
комунипредмет

Конфорномически
сингълпредмет

Конфорномически
сектипредмет

Конфорномически
соципредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
комунипредмет

Профорномически
сингълпредмет

Профорномически
сектипредмет

Профорномически
соципредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
комунипредмет

Икофорномически
сингълпредмет

Икофорномически
сектипредмет

Икофорномически
соципредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
комунипредмет

Ексфорномически
сингълпредмет

Ексфорномически
сектипредмет

Ексфорномически
соципредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
комунипредмет

Фифорномически
сингълпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хикомунифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хикомуниобхватност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хикомуниобхватност
(хикомунифорномика)

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност
Хистокомунифорномика

Хистосингълфорномика

Хистосектифорномика

Хистосоцифорномика

Форномика

Комунифорномика

Сингълфорномика

Сектифорномика

Социфорномика

Субфорномика

Комунисубфорномика

Сингълсубфорномика

Сектисубфорномика

Социсубфорномика

Конфорномика

Комуниконфорномика

Сингълконфорномика

Сектиконфорномика

Социконфорномика

Профорномика

Комунипрофорномика

Сингълпрофорномика

Сектипрофорномика

Соципрофорномика

Икофорномика

Комуниикофорномика

Сингъликофорномика

Сектиикофорномика

Социикофорномика

Ексфорномика

Комуниексфорномика

Сингълексфорномика

Сектиексфорномика

Социексфорномика

Фифорномика

Комунифифорномика

Сингълфифорномика

Сектифифорномика

Социфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИКОНСИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic hiconsirangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна консиобхватност и съкратено от ингредиентна суб135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------станциална форномическа обхватност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна ингредиентна
субстанциална форномическа обхватност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите
предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват
и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната
цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хиконсиобхватност към понятието за хифорномически консипредмет* (hifornomic
consithing) (съкратено от историчностен консиобхватностен форномически
предмет – historicitical consirangeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хиконсиобхватност* (primary ingrediental fornomic
hiconsirangeness), която е комбинация от първичната ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (primary ingrediental substantial
fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хиконсиобхватност към понятието за хиконсифорномика* (hiconsifornomy) (съкратено от историчностна консиобхватностна форномика – historicitical consirangeness fornomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хиконсиобхватност*
(organic ingrediental fornomic hiconsirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial fornomic rangeness) и органическата ингредиентна
форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномически консипредмет според първичната
ингредиентна форномическа хиконсиобхватност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хиконсиобхватност
(хифорномически
консипредмет)

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност
Хистофорномически
консипредмет

Хистофорномически
хомопредмет

Хистофорномически
хетеропредмет

Хистофорномически
дженипредмет

Форномически
предмет

Форномически
консипредмет

Форномически
хомопредмет

Форномически
хетеропредмет

Форномически
дженипредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
консипредмет

Субфорномически
хомопредмет

Субфорномически
хетеропредмет

Субфорномически
дженипредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
консипредмет

Конфорномически
хомопредмет

Конфорномически
хетеропредмет

Конфорномически
дженипредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
консипредмет

Профорномически
хомопредмет

Профорномически
хетеропредмет

Профорномически
дженипредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
консипредмет

Икофорномически
хомопредмет

Икофорномически
хетеропредмет

Икофорномически
дженипредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
консипредмет

Ексфорномически
хомопредмет

Ексфорномически
хетеропредмет

Ексфорномически
дженипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
консипредмет

Фифорномически
хомопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиконсифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хиконсиобхватност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хиконсиобхватност
(хиконсифорномика)

Органическа ингредиентна
субстанциална
форномическа обхватност
Хистоконсифорномика

Хистохомофорномика

Хистохетерофорномика

Хистодженифорномика

Форномика

Консифорномика

Хомофорномика

Хетерофорномика

Дженифорномика

Субфорномика

Консисубфорномика

Хомосубфорномика

Хетеросубфорномика

Дженисубфорномика

Конфорномика

Консиконфорномика

Хомоконфорномика

Хетероконфорномика

Джениконфорномика

Профорномика

Консипрофорномика

Хомопрофорномика

Хетеропрофорномика

Дженипрофорномика

Икофорномика

Консиикофорномика

Хомоикофорномика

Хетероикофорномика

Джениикофорномика

Ексфорномика

Консиексфорномика

Хомоексфорномика

Хетероексфорномика

Джениексфорномика

Фифорномика

Консифифорномика

Хомофифорномика

Хетерофифорномика

Дженифифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
fornomic hilogicality) (същото като ингредиентна форномическа историчностна логичност и съкратено от ингредиентна форномическа логичност и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа
историчност (където форномиката се подразбира като субфорномика) и по
този начин разграничава съвместно (1) съставните части на форномиката и (2)
степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката и на нейните
разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности); ингредиентен форномически критерий, който едновременно изразява логиката на състоянието и историята на развитието на форномиката. В
контекста на логическото и историческото ингредиентната форномическа логичност се интерпретира като ингредиентна форномическа историчност в снет
вид, където историчността е определяща, а логичността е решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката). Тази зависимост (и процес) на заснемане
на историческото в логическото се изявява чрез критерия на ингредиентната
форномическа хилогичност.
Органическото прилагане на ингредиентна форномическа хилогичност
към понятието за хилогофорномика* (hilogofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна форномика – historicitic-logicalitic fornomy) (подразбрана като хилогосубфорномика) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хилогичност* (organic ingrediental fornomic hilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic
ingrediental fornomic historicity) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномиката (подразбирана като хилогосубфорномика)
според органическата ингредиентна форномическа хилогичност

Органическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Органическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномика

Логосубфорномика

Логоконфорномика

Логопрофорномика

Логоикофорномика

Логоексфорномика

Логофифорномика

Хистофорномика

Форномика

Субфорномика

Консуфорномика

Профорномика

Икофорномика

Ексфорномика

Фифорномика

Хистотехномика

Техномика

Субтехномика

Консутехномика

Протехномика

Икотехномика

Екстехномика

Фитехномика

Хистосубномика

Субномика

Субсубномика
(субномика)

Консусубномика
(консуномика)

Просубномика
(прономика)

Икосубномика
(икономика)

Екссубномика
(ексномика)

Фисубномика
(финомика)

Хистосуперномика

Суперномика

Субсуперномика

Консусуперномика

Просуперномика

Икосуперномика

Екссуперномика

Фисуперномика

Хистореномика

Реномика

Субреномика

Консуреномика

Прореномика

Икореномика

Ексреномика

Фиреномика

Хистосоциономика

Социономика

Субсоциономика

Консусоциономика

Просоциономика

Икосоциономика

Екссоциономика

Фисоциономика

Хистоекзосубномика

Екзосубномика

Субекзосубномика

Консуекзосубномика

Проекзосубномика

Икоекзосубномика

Ексекзосубномика

Фиекзосубномика

Обобщение на понятието за хилогофорномика, което да се отнася за произволна номика, е понятието за хилогономика* (hilogonomy). Всички посочени по-горе разновидности на хилогофорномиката са и негови разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Такова разширение може да се прилага към всички производни на тези понятия.
В табл. 2–6 са показани някои по-значими разновидности на хилогофорномиката (подразбрана като хилогосубфорномика) (и на техните производни)
[в качеството им на изображения във форномическото пространство*
(fornomic space)], като:
(1) хилоготингфорномика* (hilogothingfornomy) [същото като предметна хилогофорномика* (thing hilogofornomy)] – хилогофорномика и нейните
съставни части, интерпретирани като пространство от форномически предмети* (fornomic things) (табл. 2);
(2) хилогообтифорномика* (hilogoobtifornomy) [същото като обективна
хилогофорномика* (objective hilogofornomy)] – хилогофорномика и нейните
съставни части, интерпретирани като пространство от форномически обекти*
(fornomic objects) (табл. 3);
(3) хилогосубтифорномика* (hilogosubtifornomy) [същото като субективна хилогофорномика* (subjective hilogofornomy)] – хилогофорномика и
нейните съставни части, интерпретирани като пространство от форномически
субтити* (fornomic obtites) (табл. 4);
(4) хилогосистфорномика* (hilogosystfornomy) [същото като системна
хилогофорномика* (systemic hilogofornomy)] – хилогофорномика и нейните
съставни части, интерпретирани като пространство от форномически системи* (fornomic systems) (табл. 5);
(5) хилогоингфорномика* (hilogoingfornomy) [същото като ингредиентна
хилогофорномика* (ingrediental hilogofornomy)] – хилогофорномика и нейните
съставни части, интерпретирани като пространство от форномически ингредиенти* (fornomic ingredients) (табл. 6).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилоготингфорномиката (подразбирана като хилоготингсубфорномика) според органическата ингредиентна форномическа хилогичност

Тингорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Тингорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логотингфорномика

Логотингсубфорномика

Логотингконфорномика

Логотингпрофорномика

Логотингикофорномика

Логотингексфорномика

Логотингфифорномика

Хистотингфорномика

Тингфорномика

Тингсубфорномика

Тингконсуфорномика

Тингпрофорномика

Тингикофорномика

Тингексфорномика

Тингфифорномика

Хистотингтехномика

Тингтехномика

Тингсубтехномика

Тингконсутехномика

Тингпротехномика

Тингикотехномика

Тингекстехномика

Тингфитехномика

Хистотингсубномика

Тингсубномика

Тингсубсубномика
(субномика)

Тингконсусубномика
(тингконсуномика)

Тингпросубномика
(тингпрономика)

Тингикосубномика
(тингикономика)

Тингекссубномика
(тингексномика)

Тингфисубномика
(тингфиномика)

Хистотингсуперномика

Тингсуперномика

Тингсубсуперномика

Тингконсусуперномика

Тингпросуперномика

Тингикосуперномика

Тингекссуперномика

Тингфисуперномика

Хистотингреномика

Тингреномика

Тингсубреномика

Тингконсуреномика

Тингпрореномика

Тингикореномика

Тингексреномика

Тингфиреномика

Хистотингсоциономика

Тингсоциономика

Тингсубсоциономика

Тингконсусоциономика

Тингпросоциономика

Тингикосоциономика

Тингекссоциономика

Тингфисоциономика
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Тингекзосубномика

Тингсубекзосубномика

Тингконсуекзосубномика

144

Тингпроекзосубномика

Тингикоекзосубномика
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Тингексекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогообтифорномиката (подразбирана като хилогообтисубфорномика) според органическата ингредиентна форномическа хилогичност

Обтиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Обтиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логообтифорномика

Логообтисубфорномика

Логообтиконфорномика

Логообтипрофорномика

Логообтиикофорномика

Логообтиексфорномика

Логообтифифорномика

Хистообтифорномика

Обтифорномика

Обтисубфорномика

Обтиконсуфорномика

Обтипрофорномика

Обтиикофорномика

Обтиексфорномика

Обтифифорномика

Хистообтитехномика

Обтитехномика

Обтисубтехномика

Обтиконсутехномика

Обтипротехномика

Обтиикотехномика

Обтиекстехномика

Обтифитехномика

Хистообтисубномика

Обтисубномика

Обтисубсубномика
(субномика)

Обтиконсусубномика
(обтиконсуномика)

Обтипросубномика
(обтипрономика)

Обтиикосубномика
(обтиикономика)

Обтиекссубномика
(обтиексномика)

Обтифисубномика
(обтифиномика)

Хистообтисуперномика

Обтисуперномика

Обтисубсуперномика

Обтиконсусуперномика

Обтипросуперномика

Обтиикосуперномика

Обтиекссуперномика

Обтифисуперномика

Хистообтиреномика

Обтиреномика

Обтисубреномика

Обтиконсуреномика

Обтипрореномика

Обтиикореномика

Обтиексреномика

Обтифиреномика

Хистообтисоциономика

Обтисоциономика

Обтисубсоциономика

Обтиконсусоциономика

Обтипросоциономика

Обтиикосоциономика

Обтиекссоциономика

Обтифисоциономика
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Обтиекзосубномика

Обтисубекзосубномика

Обтиконсуекзосубномика

146

Обтипроекзосубномика

Обтиикоекзосубномика
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Обтиексекзосубномика

Обтифиекзосубномика
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Субтиорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Субтиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосубтифорномика

Логосубтисубфорномика

Логосубтиконфорномика

Логосубтипрофорномика

Логосубтиикофорномика

Логосубтиексфорномика

Логосубтифифорномика

Хистосубтифорномика

Субтифорномика

Субтисубфорномика

Субтиконсуфорномика

Субтипрофорномика

Субтиикофорномика

Субтиексфорномика

Субтифифорномика

Хистосубтитехномика

Субтитехномика

Субтисубтехномика

Субтиконсутехномика

Субтипротехномика

Субтиикотехномика

Субтиекстехномика

Субтифитехномика

Хистосубтисубномика

Субтисубномика

Субтисубсубномика
(субномика)

Субтиконсусубномика
(субтиконсуномика)

Субтипросубномика
(субтипрономика)

Субтиикосубномика
(субтиикономика)

Субтиекссубномика
(субтиексномика)

Субтифисубномика
(субтифиномика)

Хистосубтисуперномика

Субтисуперномика

Субтисубсуперномика

Субтиконсусуперномика

Субтипросуперномика

Субтиикосуперномика

Субтиекссуперномика

Субтифисуперномика

Хистосубтиреномика

Субтиреномика

Субтисубреномика

Субтиконсуреномика

Субтипрореномика

Субтиикореномика

Субтиексреномика

Субтифиреномика

Хистосубтисоциономика

Субтисоциономика

Субтисубсоциономика

Субтиконсусоциономика

Субтипросоциономика

Субтиикосоциономика

Субтиекссоциономика

Субтифисоциономика
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Субтиекзосубномика

Субтисубекзосубномика

Субтиконсуекзосубномика

148

Субтипроекзосубномика

Субтиикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогосистфорномиката (подразбирана като хилогосистсубфорномика) според органическата ингредиентна форномическа хилогичност

Систорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Систорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосистфорномика

Логосистсубфорномика

Логосистконфорномика

Логосистпрофорномика

Логосистикофорномика

Логосистексфорномика

Логосистфифорномика

Хистосистфорномика

Систфорномика

Систсубфорномика

Систконсуфорномика

Систпрофорномика

Систикофорномика

Систексфорномика

Систфифорномика

Хистосисттехномика

Систтехномика

Систсубтехномика

Систконсутехномика

Систпротехномика

Систикотехномика

Систекстехномика

Систфитехномика

Хистосистсубномика

Систсубномика

Систсубсубномика
(субномика)

Систконсусубномика
(систконсуномика)

Систпросубномика
(систпрономика)

Систикосубномика
(систикономика)

Систекссубномика
(систексномика)

Систфисубномика
(систфиномика)

Хистосистсуперномика

Систсуперномика

Систсубсуперномика

Систконсусуперномика

Систпросуперномика

Систикосуперномика

Систекссуперномика

Систфисуперномика

Хистосистреномика

Систреномика

Систсубреномика

Систконсуреномика

Систпрореномика

Систикореномика

Систексреномика

Систфиреномика

Хистосистсоциономика

Систсоциономика

Систсубсоциономика

Систконсусоциономика

Систпросоциономика

Систикосоциономика

Систекссоциономика

Систфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосистекзосубномика

Систекзосубномика

Систсубекзосубномика

Систконсуекзосубномика

150

Систпроекзосубномика

Систикоекзосубномика

512

Систексекзосубномика

Систфиекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоингфорномиката (подразбирана като хилогоингсубфорномика) според органическата ингредиентна форномическа хилогичност

Ингорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Ингорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоингфорномика

Логоингсубфорномика

Логоингконфорномика

Логоингпрофорномика

Логоингикофорномика

Логоингексфорномика

Логоингфифорномика

Хистоингфорномика

Ингфорномика

Ингсубфорномика

Ингконсуфорномика

Ингпрофорномика

Ингикофорномика

Ингексфорномика

Ингфифорномика

Хистоингтехномика

Ингтехномика

Ингсубтехномика

Ингконсутехномика

Ингпротехномика

Ингикотехномика

Ингекстехномика

Ингфитехномика

Хистоингсубномика

Ингсубномика

Ингсубсубномика
(субномика)

Ингконсусубномика
(ингконсуномика)

Ингпросубномика
(ингпрономика)

Ингикосубномика
(ингикономика)

Ингекссубномика
(ингексномика)

Ингфисубномика
(ингфиномика)

Хистоингсуперномика

Ингсуперномика

Ингсубсуперномика

Ингконсусуперномика

Ингпросуперномика

Ингикосуперномика

Ингекссуперномика

Ингфисуперномика

Хистоингреномика

Ингреномика

Ингсубреномика

Ингконсуреномика

Ингпрореномика

Ингикореномика

Ингексреномика

Ингфиреномика

Хистоингсоциономика

Ингсоциономика

Ингсубсоциономика

Ингконсусоциономика

Ингпросоциономика

Ингикосоциономика

Ингекссоциономика

Ингфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоингекзосубномика

Ингекзосубномика

Ингсубекзосубномика

Ингконсуекзосубномика

Ингпроекзосубномика

Ингикоекзосубномика

Ингексекзосубномика

Ингфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogogenerativity) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна генеративност и съкратено от ингредиентна форномическа генеративност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа генеративност, ингредиентна
форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по
този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във форномиката (вж.
част и цяло в икономиката), (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогогенеративност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (primary ingrediental fornomic hilogogenerativity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа генеративност* (primary ingrediental fornomic generativity), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]:
(1)
към
понятието
за
хилогофорномически
генерпредмет*
(hilogofornomic generthing) (съкратено от историчностно-логичностен генерооитен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според генерпървичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (generprimary ingrediental fornomic
hilogogenerativity)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) към понятието за хилогофорномически генеропредмет*
(hilogofornomic generothing) (съкратено от историчностно-логичностен генероинтен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 21 [т.е. разновидности според генеропървичната ингредиентна
форномическа хилогогенеративност* (generoprimary ingrediental fornomic
hilogogenerativity)];
(3) към понятието за хилогофорномически генерепредмет*
(hilogofornomic generething) (съкратено от историчностно-логичностен генероентен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 3 [т.е. разновидности според генерепървичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (genereprimary ingrediental fornomic
hilogogenerativity)];
(4) към понятието за хилогофорномически генерипредмет*
(hilogofornomic generithing) (съкратено от историчностно-логичностен генероитен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 4 [т.е. разновидности според генерипървичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (generiprimary ingrediental fornomic
hilogogenerativity)];
(5) към понятието за хилогофорномически генерапредмет*
(hilogofornomic generathing) (съкратено от историчностно-логичностен генероатен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 5 [т.е. разновидности според генерапървичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (generaprimary ingrediental fornomic
hilogogenerativity)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия генерпредмет според генерпървичната ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генерпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Генерпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
генерпредмет

Логосубфорномически
генерпредмет

Логоконфорномически
генерпредмет

Логопрофорномически
генерпредмет

Логоикофорномически
генерпредмет

Логоексфорномически
генерпредмет

Логофифорномически
генерпредмет

Хистофорномически
генерпредмет

Форномически
генерпредмет

Субфорномически
генерпредмет

Конфорномически
генерпредмет

Профорномически
генерпредмет

Икофорномически
генерпредмет

Ексфорномически
генерпредмет

Фифорномически
генерпредмет

Хистотехномически
генерпредмет

Техномически
генерпредмет

Субтехномически
генерпредмет

Контехномически
генерпредмет

Протехномически
генерпредмет

Икотехномически
генерпредмет

Екстехномически
генерпредмет

Фитехномически
генерпредмет

Хистосубномически
генерпредмет

Субномически
генерпредмет

Субсубномически
генерпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
генергенергенергенергенерпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
генерпредмет

Суперномически
генерпредмет

Субсуперномически
генерпредмет

Консуперномически
генерпредмет

Просуперномически
генерпредмет

Икосуперномически
генерпредмет

Екссуперномически
генерпредмет

Фисуперномически
генерпредмет

Хистореномически
генерпредмет

Реномически
генерпредмет

Субреномически
генерпредмет

Конреномически
генерпредмет

Прореномически
генерпредмет

Икореномически
генерпредмет

Ексреномически
генерпредмет

Фиреномически
генерпредмет
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
генерпредмет
Хистоекзосубномически
генерпредмет

СубСоционосоциономически
мически
генергенерпредмет
предмет

Консоциономически
генерпредмет

Просоциономически
генерпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
генергенерпредмет предмет

Фисоциономически
генерпредмет

Субекзосубномически
генерпредмет

Конекзосубномически
генерпредмет

Проекзосубномически
генерпредмет

Икоекзосубномически
генерпредмет

Фиекзосубномически
генерпредмет

Екзосубномически
генерпредмет

155

517

Ексекзосубномически
генерпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия генеропредмет според генеропървичната
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генеропървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Генеропървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
генеропредмет

Логосубфорномически
генеропредмет

Логоконфорномически
генеропредмет

Логопрофорномически
генеропредмет

Логоикофорномически
генеропредмет

Логоексфорномически
генеропредмет

Логофифорномически
генеропредмет

Хистофорномически
генеропредмет

Форномически
генеропредмет

Субфорномически
генеропредмет

Конфорномически
генеропредмет

Профорномически
генеропредмет

Икофорномически
генеропредмет

Ексфорномически
генеропредмет

Фифорномически
генеропредмет

Хистотехномически
генеропредмет

Техномически
генеропредмет

Субтехномически
генеропредмет

Контехномически
генеропредмет

Протехномически
генеропредмет

Икотехномически
генеропредмет

Екстехномически
генеропредмет

Фитехномически
генеропредмет

Хистосубномически
генеропредмет

Субномически
генеропредмет

Субсубномически
генеропредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
генерогенерогенерогенерогенеропредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
генеропредмет

Суперномически
генеропредмет

Субсуперномически
генеропредмет

Консуперномически
генеропредмет

Просуперномически
генеропредмет

Икосуперномически
генеропредмет

Екссуперномически
генеропредмет

Фисуперномически
генеропредмет

Хистореномически
генеропредмет

Реномически
генеропредмет

Субреномически
генеропредмет

Конреномически
генеропредмет

Прореномически
генеропредмет

Икореномически
генеропредмет

Ексреномически
генеропредмет

Фиреномически
генеропредмет
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518

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
генеропредмет
Хистоекзосубномически
генеропредмет

СубСоционосоциономически
мически
генерогенеропредмет
предмет

Консоциономически
генеропредмет

Просоциономически
генеропредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
генерогенеропредмет предмет

Фисоциономически
генеропредмет

Субекзосубномически
генеропредмет

Конекзосубномически
генеропредмет

Проекзосубномически
генеропредмет

Икоекзосубномически
генеропредмет

Фиекзосубномически
генеропредмет

Екзосубномически
генеропредмет
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519

Ексекзосубномически
генеропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия генерепредмет според генерепървичната
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генерепървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Генерепървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
генерепредмет

Логосубфорномически
генерепредмет

Логоконфорномически
генерепредмет

Логопрофорномически
генерепредмет

Логоикофорномически
генерепредмет

Логоексфорномически
генерепредмет

Логофифорномически
генерепредмет

Хистофорномически
генерепредмет

Форномически
генерепредмет

Субфорномически
генерепредмет

Конфорномически
генерепредмет

Профорномически
генерепредмет

Икофорномически
генерепредмет

Ексфорномически
генерепредмет

Фифорномически
генерепредмет

Хистотехномически
генерепредмет

Техномически
генерепредмет

Субтехномически
генерепредмет

Контехномически
генерепредмет

Протехномически
генерепредмет

Икотехномически
генерепредмет

Екстехномически
генерепредмет

Фитехномически
генерепредмет

Хистосубномически
генерепредмет

Субномически
генерепредмет

Субсубномически
генерепредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
генерегенерегенерегенерегенерепредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
генерепредмет

Суперномически
генерепредмет

Субсуперномически
генерепредмет

Консуперномически
генерепредмет

Просуперномически
генерепредмет

Икосуперномически
генерепредмет

Екссуперномически
генерепредмет

Фисуперномически
генерепредмет

Хистореномически
генерепредмет

Реномически
генерепредмет

Субреномически
генерепредмет

Конреномически
генерепредмет

Прореномически
генерепредмет

Икореномически
генерепредмет

Ексреномически
генерепредмет

Фиреномически
генерепредмет

158

520

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
генерепредмет
Хистоекзосубномически
генерепредмет

СубСоционосоциономически
мически
генерегенерепредмет
предмет

Консоциономически
генерепредмет

Просоциономически
генерепредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
генерегенерепредмет предмет

Фисоциономически
генерепредмет

Субекзосубномически
генерепредмет

Конекзосубномически
генерепредмет

Проекзосубномически
генерепредмет

Икоекзосубномически
генерепредмет

Фиекзосубномически
генерепредмет

Екзосубномически
генерепредмет

159

521

Ексекзосубномически
генерепредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия генерипредмет според генерипървичната
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генерипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Генерипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
генерипредмет

Логосубфорномически
генерипредмет

Логоконфорномически
генерипредмет

Логопрофорномически
генерипредмет

Логоикофорномически
генерипредмет

Логоексфорномически
генерипредмет

Логофифорномически
генерипредмет

Хистофорномически
генерипредмет

Форномически
генерипредмет

Субфорномически
генерипредмет

Конфорномически
генерипредмет

Профорномически
генерипредмет

Икофорномически
генерипредмет

Ексфорномически
генерипредмет

Фифорномически
генерипредмет

Хистотехномически
генерипредмет

Техномически
генерипредмет

Субтехномически
генерипредмет

Контехномически
генерипредмет

Протехномически
генерипредмет

Икотехномически
генерипредмет

Екстехномически
генерипредмет

Фитехномически
генерипредмет

Хистосубномически
генерипредмет

Субномически
генерипредмет

Субсубномически
генерипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
генеригенеригенеригенеригенерипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
генерипредмет

Суперномически
генерипредмет

Субсуперномически
генерипредмет

Консуперномически
генерипредмет

Просуперномически
генерипредмет

Икосуперномически
генерипредмет

Екссуперномически
генерипредмет

Фисуперномически
генерипредмет

Хистореномически
генерипредмет

Реномически
генерипредмет

Субреномически
генерипредмет

Конреномически
генерипредмет

Прореномически
генерипредмет

Икореномически
генерипредмет

Ексреномически
генерипредмет

Фиреномически
генерипредмет

160

522

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
генерипредмет
Хистоекзосубномически
генерипредмет

СубСоционосоциономически
мически
генеригенерипредмет
предмет

Консоциономически
генерипредмет

Просоциономически
генерипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
генеригенерипредмет предмет

Фисоциономически
генерипредмет

Субекзосубномически
генерипредмет

Конекзосубномически
генерипредмет

Проекзосубномически
генерипредмет

Икоекзосубномически
генерипредмет

Фиекзосубномически
генерипредмет

Екзосубномически
генерипредмет

161

523

Ексекзосубномически
генерипредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорномическия генерапредмет според генерапървичната
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генерапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Генерапървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
генерапредмет

Логосубфорномически
генерапредмет

Логоконфорномически
генерапредмет

Логопрофорномически
генерапредмет

Логоикофорномически
генерапредмет

Логоексфорномически
генерапредмет

Логофифорномически
генерапредмет

Хистофорномически
генерапредмет

Форномически
генерапредмет

Субфорномически
генерапредмет

Конфорномически
генерапредмет

Профорномически
генерапредмет

Икофорномически
генерапредмет

Ексфорномически
генерапредмет

Фифорномически
генерапредмет

Хистотехномически
генерапредмет

Техномически
генерапредмет

Субтехномически
генерапредмет

Контехномически
генерапредмет

Протехномически
генерапредмет

Икотехномически
генерапредмет

Екстехномически
генерапредмет

Фитехномически
генерапредмет

Хистосубномически
генерапредмет

Субномически
генерапредмет

Субсубномически
генерапредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
генерагенерагенерагенерагенерапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
генерапредмет

Суперномически
генерапредмет

Субсуперномически
генерапредмет

Консуперномически
генерапредмет

Просуперномически
генерапредмет

Икосуперномически
генерапредмет

Екссуперномически
генерапредмет

Фисуперномически
генерапредмет

Хистореномически
генерапредмет

Реномически
генерапредмет

Субреномически
генерапредмет

Конреномически
генерапредмет

Прореномически
генерапредмет

Икореномически
генерапредмет

Ексреномически
генерапредмет

Фиреномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
генерапредмет
Хистоекзосубномически
генерапредмет

СубСоционосоциономически
мически
генерагенерапредмет
предмет

Консоциономически
генерапредмет

Просоциономически
генерапредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
генерагенерапредмет предмет

Фисоциономически
генерапредмет

Субекзосубномически
генерапредмет

Конекзосубномически
генерапредмет

Проекзосубномически
генерапредмет

Икоекзосубномически
генерапредмет

Фиекзосубномически
генерапредмет

Екзосубномически
генерапредмет

Ексекзосубномически
генерапредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогогенеративност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (organic ingrediental fornomic hilogogenerativity),
която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа генеративност* (organic ingrediental fornomic generativity), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и
органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic
ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогогенерфорномика* (hilogogenerfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна генерооитна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според генерорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност* (generorganic ingrediental fornomic hilogogenerativity)];
(2) към понятието за хилогогенерофорномика* (hilogogenerofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна генероинтна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според
генероорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност*
(generoorganic ingrediental fornomic hilogogenerativity)];
(3) към понятието за хилогогенерефорномика* (hilogogenerefornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна генероентна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според
генереорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност*
(genereorganic ingrediental fornomic hilogogenerativity)];
(4) към понятието за хилогогенерифорномика* (hilogogenerifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна генероитна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 9 [т.е. разновидности според ге163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нериорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност*
(generiorganic ingrediental fornomic hilogogenerativity)];
(5) към понятието за хилогогенерафорномика* (hilogogenerafornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна генероатна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 10 [т.е. разновидности според генераорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност*
(generaorganic ingrediental fornomic hilogogenerativity)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогогенерфорномиката според генерорганическата
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генерорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Генерорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогенерфорномика

Логогенерсубфорномика

Логогенерконфорномика

Логогенерпрофорномика

Логогенерикофорномика

Логогенерексфорномика

Логогенерфифорномика

Хистогенерфорномика

Генерфорномика

Генерсубфорномика

Генерконфорномика

Генерпрофорномика

Генерикофорномика

Генерексфорномика

Генерфифорномика

Хистогенертехномика

Генертехномика

Генерсубтехномика

Генерконтехномика

Генерпротехномика

Генерикотехномика

Генерекстехномика

Генерфитехномика

Хистогенерсубномика

Генерсубномика

Генерсубсубномика
(генерсубномика)

Генерконсубномика
(генерконномика)

Генерпросубномика
(генерпрономика)

Генерикосубномика
(генерикономика)

Генерекссубномика
(генерексномика)

Генерфисубномика
(генерфиномика)

Хистогенерсуперномика

Генерсуперномика

Генерсубсуперномика

Генерконсуперномика

Генерпросуперномика

Генерикосуперномика

Генерекссуперномика

Генерфисуперномика

Хистогенерреномика

Генерреномика

Генерсубреномика

Генерконреномика

Генерпрореномика

Генерикореномика

Генерексреномика

Генерфиреномика

Хистогенерсоциономика

Генерсоциономика

Генерсубсоциономика

Генерконсоциономика

Генерпросоциономика

Генерикосоциономика

Генерекссоциономика

Генерфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистогенерекзосубномика

Генерекзосубномика

Генерсубекзосубномика

Генерконекзосубномика

166

Генерпроекзосубномика

Генерикоекзосубномика

528

Генерексекзосубномика

Генерфиекзосубномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогогенерофорномиката според генероорганическата
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генероорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Генероорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогенерофорномика

Логогенеросубфорномика

Логогенероконфорномика

Логогенеропрофорномика

Логогенероикофорномика

Логогенероексфорномика

Логогенерофифорномика

Хистогенерофорномика

Генерофорномика

Генеросубфорномика

Генероконфорномика

Генеропрофорномика

Генероикофорномика

Генероексфорномика

Генерофифорномика

Хистогенеротехномика

Генеротехномика

Генеросубтехномика

Генероконтехномика

Генеропротехномика

Генероикотехномика

Генероекстехномика

Генерофитехномика

Хистогенеросубномика

Генеросубномика

Генеросубсубномика
(генеросубномика)

Генероконсубномика
(генероконномика)

Генеропросубномика
(генеропрономика)

Генероикосубномика
(генероикономика)

Генероекссубномика
(генероексномика)

Генерофисубномика
(генерофиномика)

Хистогенеросуперномика

Генеросуперномика

Генеросубсуперномика

Генероконсуперномика

Генеропросуперномика

Генероикосуперномика

Генероекссуперномика

Генерофисуперномика

Хистогенерореномика

Генерореномика

Генеросубреномика

Генероконреномика

Генеропрореномика

Генероикореномика

Генероексреномика

Генерофиреномика

Хистогенеросоциономика

Генеросоциономика

Генеросубсоциономика

Генероконсоциономика

Генеропросоциономика

Генероикосоциономика

Генероекссоциономика

Генерофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистогенероекзосубномика

Генероекзосубномика

Генеросубекзосубномика

Генероконекзосубномика

168

Генеропроекзосубномика

Генероикоекзосубномика

530

Генероексекзосубномика

Генерофиекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогогенерефорномиката според генереорганическата
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генереорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Генереорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогенерефорномика

Логогенересубфорномика

Логогенереконфорномика

Логогенерепрофорномика

Логогенереикофорномика

Логогенереексфорномика

Логогенерефифорномика

Хистогенерефорномика

Генерефорномика

Генересубфорномика

Генереконфорномика

Генерепрофорномика

Генереикофорномика

Генереексфорномика

Генерефифорномика

Хистогенеретехномика

Генеретехномика

Генересубтехномика

Генереконтехномика

Генерепротехномика

Генереикотехномика

Генереекстехномика

Генерефитехномика

Хистогенересубномика

Генересубномика

Генересубсубномика
(генересубномика)

Генереконсубномика
(генереконномика)

Генерепросубномика
(генерепрономика)

Генереикосубномика
(генереикономика)

Генереекссубномика
(генереексномика)

Генерефисубномика
(генерефиномика)

Хистогенересуперномика

Генересуперномика

Генересубсуперномика

Генереконсуперномика

Генерепросуперномика

Генереикосуперномика

Генереекссуперномика

Генерефисуперномика

Хистогенеререномика

Генеререномика

Генересубреномика

Генереконреномика

Генерепрореномика

Генереикореномика

Генереексреномика

Генерефиреномика

Хистогенересоциономика

Генересоциономика

Генересубсоциономика

Генереконсоциономика

Генерепросоциономика

Генереикосоциономика

Генереекссоциономика

Генерефисоциономика
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Генереекзосубномика

Генересубекзосубномика

Генереконекзосубномика

170

Генерепроекзосубномика

Генереикоекзосубномика

532

Генереексекзосубномика

Генерефиекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Разновидности на хилогогенерифорномиката според генериорганическата
ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генериорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Генериорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогенерифорномика

Логогенерисубфорномика

Логогенериконфорномика

Логогенерипрофорномика

Логогенериикофорномика

Логогенериексфорномика

Логогенерифифорномика

Хистогенерифорномика

Генерифорномика

Генерисубфорномика

Генериконфорномика

Генерипрофорномика

Генериикофорномика

Генериексфорномика

Генерифифорномика

Хистогенеритехномика

Генеритехномика

Генерисубтехномика

Генериконтехномика

Генерипротехномика

Генериикотехномика

Генериекстехномика

Генерифитехномика

Хистогенерисубномика

Генерисубномика

Генерисубсубномика
(генерисубномика)

Генериконсубномика
(генериконномика)

Генерипросубномика
(генерипрономика)

Генериикосубномика
(генериикономика)

Генериекссубномика
(генериексномика)

Генерифисубномика
(генерифиномика)

Хистогенерисуперномика

Генерисуперномика

Генерисубсуперномика

Генериконсуперномика

Генерипросуперномика

Генериикосуперномика

Генериекссуперномика

Генерифисуперномика

Хистогенериреномика

Генериреномика

Генерисубреномика

Генериконреномика

Генерипрореномика

Генериикореномика

Генериексреномика

Генерифиреномика

Хистогенерисоциономика

Генерисоциономика

Генерисубсоциономика

Генериконсоциономика

Генерипросоциономика

Генериикосоциономика

Генериекссоциономика

Генерифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистогенериекзосубномика

Генериекзосубномика

Генерисубекзосубномика

Генериконекзосубномика

172

Генерипроекзосубномика

Генериикоекзосубномика

534

Генериексекзосубномика

Генерифиекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Разновидности на хилогогенерафорномиката според генераорганическата ингредиентна форномическа хилогогенеративност

Генераорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Генераорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогенерафорномика

Логогенерасубфорномика

Логогенераконфорномика

Логогенерапрофорномика

Логогенераикофорномика

Логогенераексфорномика

Логогенерафифорномика

Хистогенерафорномика

Генерафорномика

Генерасубфорномика

Генераконфорномика

Генерапрофорномика

Генераикофорномика

Генераексфорномика

Генерафифорномика

Хистогенератехномика

Генератехномика

Генерасубтехномика

Генераконтехномика

Генерапротехномика

Генераикотехномика

Генераекстехномика

Генерафитехномика

Хистогенерасубномика

Генерасубномика

Генерасубсубномика
(генерасубномика)

Генераконсубномика
(генераконномика)

Генерапросубномика
(генерапрономика)

Генераикосубномика
(генераикономика)

Генераекссубномика
(генераексномика)

Генерафисубномика
(генерафиномика)

Хистогенерасуперномика

Генерасуперномика

Генерасубсуперномика

Генераконсуперномика

Генерапросуперномика

Генераикосуперномика

Генераекссуперномика

Генерафисуперномика

Хистогенерареномика

Генерареномика

Генерасубреномика

Генераконреномика

Генерапрореномика

Генераикореномика

Генераексреномика

Генерафиреномика

Хистогенерасоциономика

Генерасоциономика

Генерасубсоциономика

Генераконсоциономика

Генерапросоциономика

Генераикосоциономика

Генераекссоциономика

Генерафисоциономика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистогенераекзосубномика

Генераекзосубномика

Генерасубекзосубномика

Генераконекзосубномика

Генерапроекзосубномика

Генераикоекзосубномика

Генераексекзосубномика

Генерафиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogodisjunctivity) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна форномическа дизюнктивност, ингредиентна форномическа
логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дизюнктивност, ингредиентна
форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по
този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към общото, и според
ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на форномиката
(вж. част и цяло в икономиката), (2) съставните части на форномиката и (3)
степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните
разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогодизюнктивност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (primary ingrediental fornomic hilogodisjunctivity), която е
комбинация от първичната ингредиентна форномическа дизюнктивност*
(primary ingrediental fornomic disjunctivity), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната
ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически дизюнктпредмет*
(hilogofornomic disjunctthing) (съкратено от историчностно-логичностен дизюнктивностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според дизюнктпървичната ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (disjunctprimary ingrediental
fornomic hilogodisjunctivity)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) към понятието за хилогофорномически холистпредмет*
(hilogofornomic wholestthing) (съкратено от историчностно-логичностен цялостностен /холистичностен/ форномически предмет) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според холистпървичната ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (wholestprimary
ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(3) към понятието за хилогофорномически инститпредмет*
(hilogofornomic institthing) (съкратено от историчностно-логичностен институционалностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според инститпървичната
ингредиентна
форномическа
хилогодизюнктивност*
(institprimary
ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(4) към понятието за хилогофорномически органитпредмет*
(hilogofornomic organitthing) (съкратено от историчностно-логичностен организационалностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според органитпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (organitprimary
ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(5) към понятието за хилогофорномически конститпредмет*
(hilogofornomic constitthing) (съкратено от историчностно-логичностен конституционалностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според конститпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (constitprimary
ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(6) към понятието за хилогофорномически имхолистпредмет*
(hilogofornomic imwholestthing) (съкратено от историчностно-логичностен
нецялостностен /нехолистичностен/ форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според имхолистпървичната ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност*
(imwholestprimary ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия дизюнктпредмет според дизюнктпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Дизюнктпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Дизюнктпървична ингредиентна форномическа
историчност
ЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоконпроикоексфисубфорнофорнофорнофорнофорнофорнофорномически
мически мически мически мически мически мически
дизюнктдизюнкт- дизюнкт- дизюнкт- дизюнкт- дизюнкт- дизюнктпредмет
предмет предмет предмет предмет предмет предмет

Хистофорномически
дизюнктпредмет

Форномически
дизюнктпредмет

Субфорномически
дизюнктпредмет

Конфорномически
дизюнктпредмет

Профорномически
дизюнктпредмет

Икофорномически
дизюнктпредмет

Ексфорномически
дизюнктпредмет

Фифорномически
дизюнктпредмет

Хистотехномически
дизюнктпредмет

Техномически
дизюнктпредмет

Субтехномически
дизюнктпредмет

Контехномически
дизюнктпредмет

Протехномически
дизюнктпредмет

Икотехномически
дизюнктпредмет

Екстехномически
дизюнктпредмет

Фитехномически
дизюнктпредмет

Просубномически
(прономически)
дизюнктпредмет

Икосубномически
(икономически)
дизюнктпредмет

Екссубномически
(ексномически)
дизюнктпредмет

Фисубномически
(финомически)
дизюнктпредмет

Хистосубномически
дизюнктпредмет

Субномически
дизюнктпредмет

Субсубномически
дизюнктпредмет

Консубномически
(консуномически)
дизюнктпредмет

Хистосуперномически
дизюнктпредмет

Суперномически
дизюнктпредмет

Субсуперномически
дизюнктпредмет

Консуперномически
дизюнктпредмет

Просуперномически
дизюнктпредмет

Икосуперномически
дизюнктпредмет

Екссуперномически
дизюнктпредмет

Фисуперномически
дизюнктпредмет

Хистореномически
дизюнктпредмет

Реномически
дизюнктпредмет

Субреномически
дизюнктпредмет

Конреномически
дизюнктпредмет

Прореномически
дизюнктпредмет

Икореномически
дизюнктпредмет

Ексреномически
дизюнктпредмет

Фиреномически
дизюнктпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
дизюнктпредмет

Социономически
дизюнктпредмет

Субсоциономически
дизюнктпредмет

Консоциономически
дизюнктпредмет

Просоциономически
дизюнктпредмет

Икосоциономически
дизюнктпредмет

Екссоциономически
дизюнктпредмет

Фисоциономически
дизюнктпредмет

Хистоекзосубномически
дизюнктпредмет

Екзосубномически
дизюнктпредмет

Субекзосубномически
дизюнктпредмет

Конекзосубномически
дизюнктпредмет

Проекзосубномически
дизюнктпредмет

Икоекзосубномически
дизюнктпредмет

Ексекзосубномически
дизюнктпредмет

Фиекзосубномически
дизюнктпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия холистпредмет според холистпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Холистпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Холистпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
холистпредмет

Логосубфорномически
холистпредмет

Логоконфорномически
холистпредмет

Логопрофорномически
холистпредмет

Логоикофорномически
холистпредмет

Логоексфорномически
холистпредмет

Логофифорномически
холистпредмет

Хистофорномически
холистпредмет

Форномически
холистпредмет

Субфорномически
холистпредмет

Конфорномически
холистпредмет

Профорномически
холистпредмет

Икофорномически
холистпредмет

Ексфорномически
холистпредмет

Фифорномически
холистпредмет

Хистотехномически
холистпредмет

Техномически
холистпредмет

Субтехномически
холистпредмет

Контехномически
холистпредмет

Протехномически
холистпредмет

Икотехномически
холистпредмет

Екстехномически
холистпредмет

Фитехномически
холистпредмет

Хистосубномически
холистпредмет

Субномически
холистпредмет

Субсубномически
холистпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
холистхолистхолистхолистхолистпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
холистпредмет

Суперномически
холистпредмет

Субсуперномически
холистпредмет

Консуперномически
холистпредмет

Просуперномически
холистпредмет

Икосуперномически
холистпредмет

Екссуперномически
холистпредмет

Фисуперномически
холистпредмет

Хистореномически
холистпредмет

Реномически
холистпредмет

Субреномически
холистпредмет

Конреномически
холистпредмет

Прореномически
холистпредмет

Икореномически
холистпредмет

Ексреномически
холистпредмет

Фиреномически
холистпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
холистпредмет
Хистоекзосубномически
холистпредмет

СубСоционосоциономически
мически
холистхолистпредмет
предмет

Консоциономически
холистпредмет

Просоциономически
холистпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
холистхолистпредмет предмет

Фисоциономически
холистпредмет

Субекзосубномически
холистпредмет

Конекзосубномически
холистпредмет

Проекзосубномически
холистпредмет

Икоекзосубномически
холистпредмет

Фиекзосубномически
холистпредмет

Екзосубномически
холистпредмет

179

541

Ексекзосубномически
холистпредмет

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия инститпредмет според инститпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Инститпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Инститпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
инститпредмет

Логосубфорномически
инститпредмет

Логоконфорномически
инститпредмет

Логопрофорномически
инститпредмет

Логоикофорномически
инститпредмет

Логоексфорномически
инститпредмет

Логофифорномически
инститпредмет

Хистофорномически
инститпредмет

Форномически
инститпредмет

Субфорномически
инститпредмет

Конфорномически
инститпредмет

Профорномически
инститпредмет

Икофорномически
инститпредмет

Ексфорномически
инститпредмет

Фифорномически
инститпредмет

Хистотехномически
инститпредмет

Техномически
инститпредмет

Субтехномически
инститпредмет

Контехномически
инститпредмет

Протехномически
инститпредмет

Икотехномически
инститпредмет

Екстехномически
инститпредмет

Фитехномически
инститпредмет

Хистосубномически
инститпредмет

Субномически
инститпредмет

Субсубномически
инститпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
инститинститинститинститинститпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
инститпредмет

Суперномически
инститпредмет

Субсуперномически
инститпредмет

Консуперномически
инститпредмет

Просуперномически
инститпредмет

Икосуперномически
инститпредмет

Екссуперномически
инститпредмет

Фисуперномически
инститпредмет

Хистореномически
инститпредмет

Реномически
инститпредмет

Субреномически
инститпредмет

Конреномически
инститпредмет

Прореномически
инститпредмет

Икореномически
инститпредмет

Ексреномически
инститпредмет

Фиреномически
инститпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
инститпредмет
Хистоекзосубномически
инститпредмет

СубСоционосоциономически
мически
инститинститпредмет
предмет

Консоциономически
инститпредмет

Просоциономически
инститпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
инститинститпредмет предмет

Фисоциономически
инститпредмет

Субекзосубномически
инститпредмет

Конекзосубномически
инститпредмет

Проекзосубномически
инститпредмет

Икоекзосубномически
инститпредмет

Фиекзосубномически
инститпредмет

Екзосубномически
инститпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия органитпредмет според органитпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Органитпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Органитпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
органитпредмет

Логосубфорномически
органитпредмет

Логоконфорномически
органитпредмет

ЛогоЛогоЛогоЛогопроикоексфифорнофорнофорнофорномически мически мически мически
органит- органит- органит- органитпредмет предмет предмет предмет

Хистофорномически
органитпредмет

Форномически
органитпредмет

Субфорномически
органитпредмет

Конфорномически
органитпредмет

Профорномически
органитпредмет

Икофорномически
органитпредмет

Ексфорномически
органитпредмет

Фифорномически
органитпредмет

Хистотехномически
органитпредмет

Техномически
органитпредмет

Субтехномически
органитпредмет

Контехномически
органитпредмет

Протехномически
органитпредмет

Икотехномически
органитпредмет

Екстехномически
органитпредмет

Фитехномически
органитпредмет

Просубномически
(прономически)
органитпредмет

Икосубномически
(икономически)
органитпредмет

Екссубномически
(ексномически)
органитпредмет

Фисубномически
(финомически)
органитпредмет

Хистосубномически
органитпредмет

Субномически
органитпредмет

Субсубномически
органитпредмет

Консубномически
(консуномически)
органитпредмет

Хистосуперномически
органитпредмет

Суперномически
органитпредмет

Субсуперномически
органитпредмет

Консуперномически
органитпредмет

Просуперномически
органитпредмет

Икосуперномически
органитпредмет

Екссуперномически
органитпредмет

Фисуперномически
органитпредмет

Хистореномически
органитпредмет

Реномически
органитпредмет

Субреномически
органитпредмет

Конреномически
органитпредмет

Прореномически
органитпредмет

Икореномически
органитпредмет

Ексреномически
органитпредмет

Фиреномически
органитпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
органитпредмет

Социономически
органитпредмет

Субсоциономически
органитпредмет

Консоциономически
органитпредмет

Просоциономически
органитпредмет

Икосоциономически
органитпредмет

Екссоциономически
органитпредмет

Фисоциономически
органитпредмет

Хистоекзосубномически
органитпредмет

Екзосубномически
органитпредмет

Субекзосубномически
органитпредмет

Конекзосубномически
органитпредмет

Проекзосубномически
органитпредмет

Икоекзосубномически
органитпредмет

Ексекзосубномически
органитпредмет

Фиекзосубномически
органитпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорномическия конститпредмет според конститпървичната
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Конститпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Конститпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
конститпредмет

Логосубфорномически
конститпредмет

Логоконфорномически
конститпредмет

ЛогоЛогоЛогоЛогопроикоексфифорнофорнофорнофорномически мически мически мически
констит- констит- констит- конститпредмет предмет предмет предмет

Хистофорномически
конститпредмет

Форномически
конститпредмет

Субфорномически
конститпредмет

Конфорномически
конститпредмет

Профорномически
конститпредмет

Икофорномически
конститпредмет

Ексфорномически
конститпредмет

Фифорномически
конститпредмет

Хистотехномически
конститпредмет

Техномически
конститпредмет

Субтехномически
конститпредмет

Контехномически
конститпредмет

Протехномически
конститпредмет

Икотехномически
конститпредмет

Екстехномически
конститпредмет

Фитехномически
конститпредмет

Просубномически
(прономически)
конститпредмет

Икосубномически
(икономически)
конститпредмет

Екссубномически
(ексномически)
конститпредмет

Фисубномически
(финомически)
конститпредмет

Хистосубномически
конститпредмет

Субномически
конститпредмет

Субсубномически
конститпредмет

Консубномически
(консуномически)
конститпредмет

Хистосуперномически
конститпредмет

Суперномически
конститпредмет

Субсуперномически
конститпредмет

Консуперномически
конститпредмет

Просуперномически
конститпредмет

Икосуперномически
конститпредмет

Екссуперномически
конститпредмет

Фисуперномически
конститпредмет

Хистореномически
конститпредмет

Реномически
конститпредмет

Субреномически
конститпредмет

Конреномически
конститпредмет

Прореномически
конститпредмет

Икореномически
конститпредмет

Ексреномически
конститпредмет

Фиреномически
конститпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
конститпредмет

Социономически
конститпредмет

Субсоциономически
конститпредмет

Консоциономически
конститпредмет

Просоциономически
конститпредмет

Икосоциономически
конститпредмет

Екссоциономически
конститпредмет

Фисоциономически
конститпредмет

Хистоекзосубномически
конститпредмет

Екзосубномически
конститпредмет

Субекзосубномически
конститпредмет

Конекзосубномически
конститпредмет

Проекзосубномически
конститпредмет

Икоекзосубномически
конститпредмет

Ексекзосубномически
конститпредмет

Фиекзосубномически
конститпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогофорномическия имхолистпредмет според имхолистпървичната ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Имхолистпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Имхолистпървична ингредиентна форномическа
историчност
ЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоконпроикоексфисубфорнофорнофорнофорнофорнофорнофорномически
мически
мически
мически
мически
мически
мически
имхолистимхолист- имхолист- имхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Хистофорномически
имхолистпредмет

Форномически
имхолистпредмет

Субфорномически
имхолистпредмет

Конфорномически
имхолистпредмет

Профорномически
имхолистпредмет

Икофорномически
имхолистпредмет

Ексфорномически
имхолистпредмет

Фифорномически
имхолистпредмет

Хистотехномически
имхолистпредмет

Техномически
имхолистпредмет

Субтехномически
имхолистпредмет

Контехномически
имхолистпредмет

Протехномически
имхолистпредмет

Икотехномически
имхолистпредмет

Екстехномически
имхолистпредмет

Фитехномически
имхолистпредмет

Просубномически
(прономически)
имхолистпредмет

Икосубномически
(икономически)
имхолистпредмет

Екссубномически
(ексномически)
имхолистпредмет

Фисубномически
(финомически)
имхолистпредмет

Хистосубномически
имхолистпредмет

Субномически
имхолистпредмет

Субсубномически
имхолистпредмет

Консубномически
(консуномически)
имхолистпредмет

Хистосуперномически
имхолистпредмет

Суперномически
имхолистпредмет

Субсуперномически
имхолистпредмет

Консуперномически
имхолистпредмет

Просуперномически
имхолистпредмет

Икосуперномически
имхолистпредмет

Екссуперномически
имхолистпредмет

Фисуперномически
имхолистпредмет

Хистореномически
имхолистпредмет

Реномически
имхолистпредмет

Субреномически
имхолистпредмет

Конреномически
имхолистпредмет

Прореномически
имхолистпредмет

Икореномически
имхолистпредмет

Ексреномически
имхолистпредмет

Фиреномически
имхолистпредмет

186
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
имхолистпредмет

Социономически
имхолистпредмет

Субсоциономически
имхолистпредмет

Консоциономически
имхолистпредмет

Просоциономически
имхолистпредмет

Икосоциономически
имхолистпредмет

Екссоциономически
имхолистпредмет

Фисоциономически
имхолистпредмет

Хистоекзосубномически
имхолистпредмет

Екзосубномически
имхолистпредмет

Субекзосубномически
имхолистпредмет

Конекзосубномически
имхолистпредмет

Проекзосубномически
имхолистпредмет

Икоекзосубномически
имхолистпредмет

Ексекзосубномически
имхолистпредмет

Фиекзосубномически
имхолистпредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогодизюнктивност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогодизюнктивност*
(organic
ingrediental
fornomic
hilogodisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дизюнктивност* (organic ingrediental fornomic disjunctivity),
органическата
ингредиентна
форномическа логичност*
(organic
ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа
исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогодизюнктфорномика* (hilogodisjunctfornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна дизюнктивностна форномика)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според дизюнкторганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (disjunctorganic ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(2) към понятието за хилогохолистфорномика* (hilogowholestfornomy)
(съкратено
от
историчностно-логичностна
цялостностна
/холистичностна/ форномика) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 8 [т.е. разновидности според холисторганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (wholestorganic ingrediental fornomic
hilogodisjunctivity)];
(3) към понятието за хилогоинститфорномика* (hilogoinstitfornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна институционалностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 9 [т.е. разновидности
според инститорганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (institorganic ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(4) към понятието за хилогоорганитфорномика* (hilogoorganitfornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна организационалностна форно187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 10 [т.е. разновидности според органиторганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (organitorganic ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(5) към понятието за хилогоконститфорномика* (hilogoconstitfornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна конституционалностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 11 [т.е. разновидности според конститорганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (constitorganic ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)];
(6)
към
понятието
за
хилогоимхолистфорномика*
(hilogoimwholestfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна нецялостностна /нехолистичностна/ форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 12 [т.е. разновидности според имхолисторганическата ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност* (imwholestorganic ingrediental fornomic hilogodisjunctivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогодизюнктфорномиката според дизюнкторганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Дизюнкторганическаингредиентна
форномическа
логичност

Дизюнкторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логодизюнктфорномика

Логодизюнктсубфорномика

Логодизюнктконфорномика

Логодизюнктпрофорномика

Логодизюнктикофорномика

Логодизюнктексфорномика

Логодизюнктфифорномика

Хистодизюнктфорномика

Дизюнктфорномика

Дизюнктсубфорномика

Дизюнктконфорномика

Дизюнктпрофорномика

Дизюнктикофорномика

Дизюнктексфорномика

Дизюнктфифорномика

Хистодизюнкттехномика

Дизюнкттехномика

Дизюнктсубтехномика

Дизюнктконтехномика

Дизюнктпротехномика

Дизюнктикотехномика

Дизюнктекстехномика

Дизюнктфитехномика

Хистодизюнктсубномика

Дизюнктсубномика

Дизюнкт- Дизюнкт- Дизюнкт- Дизюнкт- Дизюнкт- Дизюнктсубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(дизюнкт- (дизюнкт- (дизюнкт- (дизюнкт- (дизюнкт- (дизюнктсубконпроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистодизюнктсуперномика

Дизюнктсуперномика

Дизюнктсубсуперномика

Дизюнктконсуперномика

Дизюнктпросуперномика

Дизюнктикосуперномика

Дизюнктекссуперномика

Дизюнктфисуперномика

Хистодизюнктреномика

Дизюнктреномика

Дизюнктсубреномика

Дизюнктконреномика

Дизюнктпрореномика

Дизюнктикореномика

Дизюнктексреномика

Дизюнктфиреномика

Хистодизюнктсоциономика

Дизюнктсоциономика

Дизюнктсубсоциономика

Дизюнктконсоциономика

Дизюнктпросоциономика

Дизюнктикосоциономика

Дизюнктекссоциономика

Дизюнктфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистодизюнктекзосубномика

Дизюнктекзосубномика

Дизюнктсубекзосубномика

Дизюнктконекзосубномика

190

Дизюнктпроекзосубномика

Дизюнктикоекзосубномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогохолистфорномиката според холисторганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Холисторганическаингредиентна
форномическа
логичност

Холисторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логохолистфорномика

Логохолистсубфорномика

Логохолистконфорномика

Логохолистпрофорномика

Логохолистикофорномика

Логохолистексфорномика

Логохолистфифорномика

Хистохолистфорномика

Холистфорномика

Холистсубфорномика

Холистконфорномика

Холистпрофорномика

Холистикофорномика

Холистексфорномика

Холистфифорномика

Хистохолисттехномика

Холисттехномика

Холистсубтехномика

Холистконтехномика

Холистпротехномика

Холистикотехномика

Холистекстехномика

Холистфитехномика

Хистохолистсубномика

Холистсубномика

Холистсубсубномика
(холистсубномика)

Холистконсубномика
(холистконномика)

Холистпросубномика
(холистпрономика)

Холистикосубномика
(холистикономика)

Холистекссубномика
(холистексномика)

Холистфисубномика
(холистфиномика)

Хистохолистсуперномика

Холистсуперномика

Холистсубсуперномика

Холистконсуперномика

Холистпросуперномика

Холистикосуперномика

Холистекссуперномика

Холистфисуперномика

Хистохолистреномика

Холистреномика

Холистсубреномика

Холистконреномика

Холистпрореномика

Холистикореномика

Холистексреномика

Холистфиреномика

Хистохолистсоциономика

Холистсоциономика

Холистсубсоциономика

Холистконсоциономика

Холистпросоциономика

Холистикосоциономика

Холистекссоциономика

Холистфисоциономика

191

553

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистохолистекзосубномика

Холистекзосубномика

Холистсубекзосубномика

Холистконекзосубномика

192

Холистпроекзосубномика

Холистикоекзосубномика

554

Холистексекзосубномика

Холистфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Разновидности на хилогоинститфорномиката според инститорганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Инститорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Инститорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинститфорномика

Логоинститсубфорномика

Логоинститконфорномика

Логоинститпрофорномика

Логоинститикофорномика

Логоинститексфорномика

Логоинститфифорномика

Хистоинститфорномика

Инститфорномика

Инститсубфорномика

Инститконфорномика

Инститпрофорномика

Инститикофорномика

Инститексфорномика

Инститфифорномика

Хистоинститтехномика

Инститтехномика

Инститсубтехномика

Инститконтехномика

Инститпротехномика

Инститикотехномика

Инститекстехномика

Инститфитехномика

Хистоинститсубномика

Инститсубномика

Инститсубсубномика
(инститсубномика)

Инститконсубномика
(инститконномика)

Инститпросубномика
(инститпрономика)

Инститикосубномика
(инститикономика)

Инститекссубномика
(инститексномика)

Инститфисубномика
(инститфиномика)

Хистоинститсуперномика

Инститсуперномика

Инститсубсуперномика

Инститконсуперномика

Инститпросуперномика

Инститикосуперномика

Инститекссуперномика

Инститфисуперномика

Хистоинститреномика

Инститреномика

Инститсубреномика

Инститконреномика

Инститпрореномика

Инститикореномика

Инститексреномика

Инститфиреномика

Хистоинститсоциономика

Инститсоциономика

Инститсубсоциономика

Инститконсоциономика

Инститпросоциономика

Инститикосоциономика

Инститекссоциономика

Инститфисоциономика

193

555

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинститекзосубномика

Инститекзосубномика

Инститсубекзосубномика

Инститконекзосубномика

194

Инститпроекзосубномика

Инститикоекзосубномика

556

Инститексекзосубномика

Инститфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Разновидности на хилогоорганитфорномиката според органиторганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Органиторганическаингредиентна
форномическа
логичност

Органиторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоорганитфорномика

Логоорганитсубфорномика

Логоорганитконфорномика

Логоорганитпрофорномика

Логоорганитикофорномика

Логоорганитексфорномика

Логоорганитфифорномика

Хистоорганитфорномика

Органитфорномика

Органитсубфорномика

Органитконфорномика

Органитпрофорномика

Органитикофорномика

Органитексфорномика

Органитфифорномика

Хистоорганиттехномика

Органиттехномика

Органитсубтехномика

Органитконтехномика

Органитпротехномика

Органитикотехномика

Органитекстехномика

Органитфитехномика

Хистоорганитсубномика

Органитсубномика

Органит- Органит- Органит- Органит- Органит- Органитсубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(органит- (органит- (органит- (органит- (органит- (органитсубконпроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистоорганитсуперномика

Органитсуперномика

Органитсубсуперномика

Органитконсуперномика

Органитпросуперномика

Органитикосуперномика

Органитекссуперномика

Органитфисуперномика

Хистоорганитреномика

Органитреномика

Органитсубреномика

Органитконреномика

Органитпрореномика

Органитикореномика

Органитексреномика

Органитфиреномика

Хистоорганитсоциономика

Органитсоциономика

Органитсубсоциономика

Органитконсоциономика

Органитпросоциономика

Органитикосоциономика

Органитекссоциономика

Органитфисоциономика

195

557

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоорганитекзосубномика

Органитекзосубномика

Органитсубекзосубномика

Органитконекзосубномика

196

Органитпроекзосубномика

Органитикоекзосубномика

558

Органитексекзосубномика

Органитфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 11. Разновидности на хилогоконститфорномиката според конститорганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Конститорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Конститорганическа ингредиентна форномическа
историчност
ЛогоЛогоконстит- конститфорсубфорномика
номика

Логоконститконфорномика

Логоконститпрофорномика

Логоконститикофорномика

Логоконститексфорномика

Логоконститфифорномика

Хистоконститфорномика

Конститфорномика

Конститсубфорномика

Конститконфорномика

Конститпрофорномика

Конститикофорномика

Конститексфорномика

Конститфифорномика

Хистоконститтехномика

Конститтехномика

Конститсубтехномика

Конститконтехномика

Конститпротехномика

Конститикотехномика

Конститекстехномика

Конститфитехномика

Хистоконститсубномика

Конститсубномика

Констит- Констит- Констит- Констит- Констит- Конститсубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(констит- (констит- (констит- (констит- (констит- (конститсубконпроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистоконститсуперномика

Конститсуперномика

Конститсубсуперномика

Конститконсуперномика

Конститпросуперномика

Конститикосуперномика

Конститекссуперномика

Конститфисуперномика

Хистоконститреномика

Конститреномика

Конститсубреномика

Конститконреномика

Конститпрореномика

Конститикореномика

Конститексреномика

Конститфиреномика

Хистоконститсоциономика

Конститсоциономика

Конститсубсоциономика

Конститконсоциономика

Конститпросоциономика

Конститикосоциономика

Конститекссоциономика

Конститфисоциономика

197

559

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоконститекзосубномика

Конститекзосубномика

Конститсубекзосубномика

Конститконекзосубномика

198

Конститпроекзосубномика

Конститикоекзосубномика

560

Конститексекзосубномика

Конститфиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 12. Разновидности на хилогоимхолистфорномиката според имхолисторганическата
ингредиентна форномическа хилогодизюнктивност

Имхолисторганическаингредиентна
форномическа
логичност

Имхолисторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоимхолистфорномика

Логоимхолистсубфорномика

Логоимхолистконфорномика

Логоимхолистпрофорномика

Логоимхолистикофорномика

Логоимхолистексфорномика

Логоимхолистфифорномика

Хистоимхолистфорномика

Имхолистфорномика

Имхолистсубфорномика

Имхолистконфорномика

Имхолистпрофорномика

Имхолистикофорномика

Имхолистексфорномика

Имхолистфифорномика

Хистоимхолисттехномика

Имхолисттехномика

Имхолистсубтехномика

Имхолистконтехномика

Имхолистпротехномика

Имхолистикотехномика

Имхолистекстехномика

Имхолистфитехномика

Хистоимхолистсубномика

Имхолист- Имхолист- Имхолист- Имхолист- Имхолист- ИмхолистсубконпроикоексфиИмхолистсубсубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
номика
(имхолист- (имхолист- (имхолист- (имхолист- (имхолист- (имхолистсубконпроикоексфиномика)
номика)
номика)
номика)
номика)
номика)

Хистоимхолистсуперномика

Имхолистсуперномика

Имхолистсубсуперномика

Имхолистконсуперномика

Имхолистпросуперномика

Имхолистикосуперномика

Имхолистекссуперномика

Имхолистфисуперномика

Хистоимхолистреномика

Имхолистреномика

Имхолистсубреномика

Имхолистконреномика

Имхолистпрореномика

Имхолистикореномика

Имхолистексреномика

Имхолистфиреномика

Хистоимхолистсоциономика

Имхолистсоциономика

Имхолистсубсоциономика

Имхолистконсоциономика

Имхолистпросоциономика

Имхолистикосоциономика

Имхолистекссоциономика

Имхолистфисоциономика

199

561

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоимхолистекзосубномика

Имхолистекзосубномика

Имхолистсубекзосубномика

Имхолистконекзосубномика

200

Имхолистпроекзосубномика

Имхолистикоекзосубномика

562

Имхолистексекзосубномика

Имхолистфиекзосубномика

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental fornomic hilogodeepness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна дълбочина и съкратено от ингредиентна
форномическа дълбочина, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа дълбочина, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат
във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на форномиката
и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина), (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката; ингредиентен форномически критерий, който едновременно изразява дълбочинността на форномиката, логиката на състоянието и
историята на развитието на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогодълбочина [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (primary ingrediental fornomic hilogodeepness), която е комбинация от
първичната ингредиентна форномическа дълбочина* (primary ingrediental
fornomic deepness), първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически диппредмет* (hilogofornomic
deepthing) (съкратено от историчностно-логичностен дълбочинен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според диппървичната ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (deepprimary ingrediental fornomic hilogodeepness)];
(2) към понятието за хилогофорномически инспредмет* (hilogofornomic
insthing) (съкратено от историчностно-логичностен инсайдерен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според инспървичната ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (insprimary ingrediental fornomic hilogodeepness)];
(3)
към
понятието
за
хилогофорномически
специпредмет*
(hilogofornomic specithing) (съкратено от историчностно-логичностен спе1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циален форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 3 [т.е. разновидности според специпървичната ингредиентна форномическа
хилогодълбочина*
(speciprimary
ingrediental
fornomic
hilogodeepness)];
(4) към понятието за хилогофорномически аутспредмет* (hilogofornomic
outsthing) (съкратено от историчностно-логичностен аутсайдерен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е.
разновидности според аутспървичната ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (outsprimary ingrediental fornomic hilogodeepness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия диппредмет според диппървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Диппървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Диппървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
диппредмет

Логосубфорномически
диппредмет

Логоконфорномически
диппредмет

Логопрофорномически
диппредмет

Логоикофорномически
диппредмет

Логоексфорномически
диппредмет

Логофифорномически
диппредмет

Хистофорномически
диппредмет

Форномически
диппредмет

Субфорномически
диппредмет

Конфорномически
диппредмет

Профорномически
диппредмет

Икофорномически
диппредмет

Ексфорномически
диппредмет

Фифорномически
диппредмет

Хистотехномически
диппредмет

Техномически
диппредмет

Субтехномически
диппредмет

Контехномически
диппредмет

Протехномически
диппредмет

Икотехномически
диппредмет

Екстехномически
диппредмет

Фитехномически
диппредмет

Хистосубномически
диппредмет

Субномически
диппредмет

Субсубномически
диппредмет

ИкоЕксФиКонПросубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
дипдипдипдипдиппредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
диппредмет

Суперномически
диппредмет

Субсуперномически
диппредмет

Консуперномически
диппредмет

Просуперномически
диппредмет

Икосуперномически
диппредмет

Екссуперномически
диппредмет

Фисуперномически
диппредмет

Хистореномически
диппредмет

Реномически
диппредмет

Субреномически
диппредмет

Конреномически
диппредмет

Прореномически
диппредмет

Икореномически
диппредмет

Ексреномически
диппредмет

Фиреномически
диппредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
диппредмет
Хистоекзосубномически
диппредмет

СубСоционосоциономически
мически
дипдиппредмет
предмет

Консоциономически
диппредмет

Просоциономически
диппредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
дипдиппредмет предмет

Фисоциономически
диппредмет

Субекзосубномически
диппредмет

Конекзосубномически
диппредмет

Проекзосубномически
диппредмет

Икоекзосубномически
диппредмет

Фиекзосубномически
диппредмет

Екзосубномически
диппредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия инспредмет според инспървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Инспървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Инспървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
инспредмет

Логосубфорномически
инспредмет

Логоконфорномически
инспредмет

Логопрофорномически
инспредмет

Логоикофорномически
инспредмет

Логоексфорномически
инспредмет

Логофифорномически
инспредмет

Хистофорномически
инспредмет

Форномически
инспредмет

Субфорномически
инспредмет

Конфорномически
инспредмет

Профорномически
инспредмет

Икофорномически
инспредмет

Ексфорномически
инспредмет

Фифорномически
инспредмет

Хистотехномически
инспредмет

Техномически
инспредмет

Субтехномически
инспредмет

Контехномически
инспредмет

Протехномически
инспредмет

Икотехномически
инспредмет

Екстехномически
инспредмет

Фитехномически
инспредмет

Хистосубномически
инспредмет

Субномически
инспредмет

Субсубномически
инспредмет

ИкоЕксФиКонПросубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
инсинсинсинсинспредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
инспредмет

Суперномически
инспредмет

Субсуперномически
инспредмет

Консуперномически
инспредмет

Просуперномически
инспредмет

Икосуперномически
инспредмет

Екссуперномически
инспредмет

Фисуперномически
инспредмет

Хистореномически
инспредмет

Реномически
инспредмет

Субреномически
инспредмет

Конреномически
инспредмет

Прореномически
инспредмет

Икореномически
инспредмет

Ексреномически
инспредмет

Фиреномически
инспредмет

5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
инспредмет
Хистоекзосубномически
инспредмет

СубСоционосоциономически
мически
инсинспредмет
предмет

Консоциономически
инспредмет

Просоциономически
инспредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
инсинспредмет предмет

Фисоциономически
инспредмет

Субекзосубномически
инспредмет

Конекзосубномически
инспредмет

Проекзосубномически
инспредмет

Икоекзосубномически
инспредмет

Фиекзосубномически
инспредмет

Екзосубномически
инспредмет

6

568

Ексекзосубномически
инспредмет

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия специпредмет според специпървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Специпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Специпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
специпредмет

Логосубфорномически
специпредмет

Логоконфорномически
специпредмет

Логопрофорномически
специпредмет

Логоикофорномически
специпредмет

Логоексфорномически
специпредмет

Логофифорномически
специпредмет

Хистофорномически
специпредмет

Форномически
специпредмет

Субфорномически
специпредмет

Конфорномически
специпредмет

Профорномически
специпредмет

Икофорномически
специпредмет

Ексфорномически
специпредмет

Фифорномически
специпредмет

Хистотехномически
специпредмет

Техномически
специпредмет

Субтехномически
специпредмет

Контехномически
специпредмет

Протехномически
специпредмет

Икотехномически
специпредмет

Екстехномически
специпредмет

Фитехномически
специпредмет

Хистосубномически
специпредмет

Субномически
специпредмет

Субсубномически
специпредмет

ИкоЕксФиКонПросубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
специспециспециспециспеципредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
специпредмет

Суперномически
специпредмет

Субсуперномически
специпредмет

Консуперномически
специпредмет

Просуперномически
специпредмет

Икосуперномически
специпредмет

Екссуперномически
специпредмет

Фисуперномически
специпредмет

Хистореномически
специпредмет

Реномически
специпредмет

Субреномически
специпредмет

Конреномически
специпредмет

Прореномически
специпредмет

Икореномически
специпредмет

Ексреномически
специпредмет

Фиреномически
специпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
специпредмет
Хистоекзосубномически
специпредмет

СубСоционосоциономически
мически
специспеципредмет
предмет

Консоциономически
специпредмет

Просоциономически
специпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
специспеципредмет предмет

Фисоциономически
специпредмет

Субекзосубномически
специпредмет

Конекзосубномически
специпредмет

Проекзосубномически
специпредмет

Икоекзосубномически
специпредмет

Фиекзосубномически
специпредмет

Екзосубномически
специпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия аутспредмет според аутспървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Аутспървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Аутспървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
аутспредмет

Логосубфорномически
аутспредмет

Логоконфорномически
аутспредмет

Логопрофорномически
аутспредмет

Логоикофорномически
аутспредмет

Логоексфорномически
аутспредмет

Логофифорномически
аутспредмет

Хистофорномически
аутспредмет

Форномически
аутспредмет

Субфорномически
аутспредмет

Конфорномически
аутспредмет

Профорномически
аутспредмет

Икофорномически
аутспредмет

Ексфорномически
аутспредмет

Фифорномически
аутспредмет

Хистотехномически
аутспредмет

Техномически
аутспредмет

Субтехномически
аутспредмет

Контехномически
аутспредмет

Протехномически
аутспредмет

Икотехномически
аутспредмет

Екстехномически
аутспредмет

Фитехномически
аутспредмет

Хистосубномически
аутспредмет

Субномически
аутспредмет

Субсубномически
аутспредмет

ИкоЕксФиКонПросубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
аутсаутсаутсаутсаутспредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
аутспредмет

Суперномически
аутспредмет

Субсуперномически
аутспредмет

Консуперномически
аутспредмет

Просуперномически
аутспредмет

Икосуперномически
аутспредмет

Екссуперномически
аутспредмет

Фисуперномически
аутспредмет

Хистореномически
аутспредмет

Реномически
аутспредмет

Субреномически
аутспредмет

Конреномически
аутспредмет

Прореномически
аутспредмет

Икореномически
аутспредмет

Ексреномически
аутспредмет

Фиреномически
аутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
аутспредмет
Хистоекзосубномически
аутспредмет

СубСоционосоциономически
мически
аутсаутспредмет
предмет

Консоциономически
аутспредмет

Просоциономически
аутспредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
аутсаутспредмет предмет

Фисоциономически
аутспредмет

Субекзосубномически
аутспредмет

Конекзосубномически
аутспредмет

Проекзосубномически
аутспредмет

Икоекзосубномически
аутспредмет

Фиекзосубномически
аутспредмет

Екзосубномически
аутспредмет

Ексекзосубномически
аутспредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогодълбочина [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогодълбочина* (organic ingrediental fornomic hilogodeepness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа дълбочина* (organic
ingrediental fornomic deepness), органическата ингредиентна форномическа
логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогодипфорномика* (hilogodeepfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна дълбочинна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според дипномическата ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (deepnomic
ingrediental fornomic hilogodeepness)];
(2) към понятието за хилогоинсфорномика* (hilogoinsfornomy) (съкратено
от историчностно-логичностна инсайдерна форномика) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според инсномическата ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (insnomic ingrediental
fornomic hilogodeepness)];
(3) към понятието за хилогоспецифорномика* (hilogospecifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна специална форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според специномическата ингредиентна форномическа хилогодълбочина* (specinomic
ingrediental fornomic hilogodeepness)];
(4) към понятието за хилогоаутсфорномика* (hilogooutsfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна аутсайдерна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според аусноми-

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата ингредиентна форномическа
ingrediental fornomic hilogodeepness)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогодипфорномиката според дипорганическата ингредиентна
форномическа хилогодълбочина

Дипорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Дипорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логодипфорномика

Логодипсубфорномика

Логодипконфорномика

Логодиппрофорномика

Логодипикофорномика

Логодипексфорномика

Логодипфифорномика

Хистодипфорномика

Дипфорномика

Дипсубфорномика

Дипконфорномика

Диппрофорномика

Дипикофорномика

Дипексфорномика

Дипфифорномика

Хистодиптехномика

Диптехномика

Дипсубтехномика

Дипконтехномика

Диппротехномика

Дипикотехномика

Дипекстехномика

Дипфитехномика

Диппросубномика
(диппрономика)

Дипикосубномика
(дипико
номика)

Дипекссубномика
(дипексномика)

Дипфисубномика
(дипфиномика)

Хистодипсубномика

Дипсубномика

Дипсубсубномика

Дипконсубномика
(дипконсуномика)

Хистодипсуперномика

Дипсуперномика

Дипсубсуперномика

Дипконсуперномика

Диппросуперномика

Дипикосуперномика

Дипекссуперномика

Дипфисуперномика

Хистодипреномика

Дипреномика

Дипсубреномика

Дипконреномика

Диппрореномика

Дипикореномика

Дипексреномика

Дипфиреномика

Хистодипсоциономика

Дипсоциономика

ДипДипДипДипДипДипсубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистодипекзосубномика

Дипекзосубномика

Дипсубекзосубномика

Дипконекзосубномика

13

Диппроекзосубномика

Дипикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоинсфорномиката според инсорганическата ингредиентна
форномическа хилогодълбочина

Инсорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Инсорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинсфорномика

Логоинссубфорномика

Логоинсконфорномика

Логоинспрофорномика

Логоинсикофорномика

Логоинсексфорномика

Логоинсфифорномика

Хистоинсфорномика

Инсфорномика

Инссубфорномика

Инсконфорномика

Инспрофорномика

Инсикофорномика

Инсексфорномика

Инсфифорномика

Хистоинстехномика

Инстехномика

Инссубтехномика

Инсконтехномика

Инспротехномика

Инсикотехномика

Инсекстехномика

Инсфитехномика

Инспросубномика
(инспрономика)

Инсикосубномика
(инсико
номика)

Инсекссубномика
(инсексномика)

Инсфисубномика
(инсфиномика)

Хистоинссубномика

Инссубномика

Инссубсубномика

Инсконсубномика
(инсконсуномика)

Хистоинссуперномика

Инссуперномика

Инссубсуперномика

Инсконсуперномика

Инспросуперномика

Инсикосуперномика

Инсекссуперномика

Инсфисуперномика

Хистоинсреномика

Инсреномика

Инссубреномика

Инсконреномика

Инспрореномика

Инсикореномика

Инсексреномика

Инсфиреномика

Хистоинссоциономика

Инссоциономика

ИнсИнсИнсИнсИнсИнссубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинсекзосубномика

Инсекзосубномика

Инссубекзосубномика

Инсконекзосубномика

15

Инспроекзосубномика

Инсикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогоспецифорномиката според специорганическата
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Специорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Специорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоспецифорномика

Логоспецисубфорномика

Логоспециконфорномика

Логоспеципрофорномика

Логоспециикофорномика

Логоспециексфорномика

Логоспецифифорномика

Хистоспецифорномика

Специфорномика

Специсубфорномика

Специконфорномика

Специпрофорномика

Специикофорномика

Специексфорномика

Специфифорномика

Хистоспецитехномика

Специтехномика

Специсубтехномика

Специконтехномика

Специпротехномика

Специикотехномика

Специекстехномика

Специфитехномика

Специпросубномика
(специпрономика)

Специикосубномика
(специико
номика)

Специекссубномика
(специексномика)

Специфисубномика
(специфиномика)

Хистоспецисубномика

Специсубномика

Специсубсубномика

Специконсубномика
(специконсуномика)

Хистоспецисуперномика

Специсуперномика

Специсубсуперномика

Специконсуперномика

Специпросуперномика

Специикосуперномика

Специекссуперномика

Специфисуперномика

Хистоспециреномика

Специреномика

Специсубреномика

Специконреномика

Специпрореномика

Специикореномика

Специексреномика

Специфиреномика

Хистоспецисоциономика

Специсоциономика

СпециСпециСпециСпециСпециСпецисубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоспециекзосубномика

Специекзосубномика

Специсубекзосубномика

Специконекзосубномика

17

Специпроекзосубномика

Специикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогоаутсфорномиката според аутсорганическата ингредиентна
форномическа хилогодълбочина

Аутсорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Аутсорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоаутсфорномика

Логоаутссубфорномика

Логоаутсконфорномика

Логоаутспрофорномика

Логоаутсикофорномика

Логоаутсексфорномика

Логоаутсфифорномика

Хистоаутсфорномика

Аутсфорномика

Аутссубфорномика

Аутсконфорномика

Аутспрофорномика

Аутсикофорномика

Аутсексфорномика

Аутсфифорномика

Хистоаутстехномика

Аутстехномика

Аутссубтехномика

Аутсконтехномика

Аутспротехномика

Аутсикотехномика

Аутсекстехномика

Аутсфитехномика

Аутспросубномика
(аутспрономика)

Аутсикосубномика
(аутсико
номика)

Аутсекссубномика
(аутсексномика)

Аутсфисубномика
(аутсфиномика)

Хистоаутссубномика

Аутссубномика

Аутссубсубномика

Аутсконсубномика
(аутсконсуномика)

Хистоаутссуперномика

Аутссуперномика

Аутссубсуперномика

Аутсконсуперномика

Аутспросуперномика

Аутсикосуперномика

Аутсекссуперномика

Аутсфисуперномика

Хистоаутсреномика

Аутсреномика

Аутссубреномика

Аутсконреномика

Аутспрореномика

Аутсикореномика

Аутсексреномика

Аутсфиреномика

Хистоаутссоциономика

Аутссоциономика

АутсАутсАутсАутсАутсАутссубсоцио- консоцио- просоцио- икосоцио- екссоцио- фисоциономика
номика
номика
номика
номика
номика

18

580

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоаутсекзосубномика

Аутсекзосубномика

Аутссубекзосубномика

Аутсконекзосубномика

Аутспроекзосубномика

Аутсикоекзосубномика

Аутсексекзосубномика

Аутсфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОЗРЯЛОСТ* (ingrediental
fornomic hilogoripeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна зрялост и съкратено от ингредиентна форномическа
зрялост, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и от историческа логическа зрялост – historical
logical ripeness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа зрялост, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените
на зрялост на форномиката, (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)]; ингредиентен форномически критерий, който едновременно изразява
зрелостността на форномиката, логиката на състоянието и историята на развитието на форномиката.
Органическото прилагане на критерия на ингредиентната форномическа хилогозрялост към понятието за хилогорифорномика* (hilogorifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна зрялостна форномика –
historicitic-logicalitic fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 1, 2 и 3 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хилогологозрялост* (organic ingrediental fornomic hilogoripeness),
която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness), органическата ингредиентна
форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]. От своя страна, първичното прилагане на критерия на
ингредиентната форномическа хилогозрялост към понятието за хилогорифорномически предмет* (hilogorifornomic thing) (съкратено от историчностно-логичностна зрялостeн форномически предмет – historicitic-logicalitic
fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4, 5 и 6 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хилогологоз19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рялост* (primary ingrediental fornomic hilogoripeness), която е комбинация от
първичната ингредиентна форномическа зрялост* (primary ingrediental
fornomic ripeness), първичната ингредиентна форномическа логичност*
(primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогорифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хилогозрялост

Риорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Риорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорифорномика

Логорисубфорномика

Логориконфорномика

Логорипрофорномика

Логориикофорномика

Логоексфорномика

Логорифифорномика

Хисторифорномика

Рифорномика

Рисубфорномика

Риконфорномика

Рипрофорномика

Риикофорномика

Риексфорномика

Рифифорномика

Хисторитехномика

Ритехномика

Рисубтехномика

Риконтехномика

Рипротехномика

Риикотехномика

Риекстехномика

Рифитехномика

Хисторисубномика

Рисубномика

Рисубсубномика
(рисубномика)

Риконсубномика
(риконномика)

Рипросубномика
(рипрономика)

Риикосубномика
(риикономика)

Риекссубномика
(риексномика)

Рифисубномика
(рифиномика)

Хисторисуперномика

Рисуперномика

Рисубсуперномика

Риконсуперномика

Рипросуперномика

Риикосуперномика

Риекссуперномика

Рифисуперномика

Хисториреномика

Риреномика

Рисубреномика

Риконреномика

Рипрореномика

Риикореномика

Риексреномика

Рифиреномика

Хисторисоциономика

Рисоциономика

Рисубсоциономика

Риконсоциономика

Рипросоциономика

Риикосоциономика

Риекссоциономика

Рифисоциономика

Хисториекзосубномика

Екзосубномика

Рисубекзосубномика

Риконекзосубномика

Рипроекзосубномика

Риикоекзосубномика

Риексекзосубномика

Рифиекзосубномика
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорприномиката според органическата ингредиентна
форномическа хилогозрялост

Приорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Приорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофорприномика

Логосубфорприномика

Логоконфорприномика

Логопрофорприномика

Логоикофорприномика

Логоексфорприномика

Логофифорприномика

Хистофорприномика

Форприномика

Субфорприномика

Консуфорприномика

Профорприномика

Икофорприномика

Ексфорприномика

Фифорприномика

Хистотехприномика

Техприномика

Субтехприномика

Консутехприномика

Протехприномика

Икотехприномика

Екстехприномика

Фитехприномика

Хистосубприномика

Субприномика

Субсубприномика
(субприномика)

Консусубприномика
(консуприномика)

Просубприномика
(проприномика)

Икосубприномика
(икоприномика)

Екссубприномика
(експриномика)

Фисубприномика
(фиприномика)

Хистосуперприномика

Суперприномика

Субсуперприномика

Консусуперприномика

Просуперприномика

Икосуперприномика

Екссуперприномика

Фисуперприномика

Хистореприномика

Реприномика

Субреприномика

Консуреприномика

Прореприномика

Икореприномика

Ексреприномика

Фиреприномика

Хистосоциоприномика

Социоприномика

Субсоциоприномика

Консусоциоприномика

Просоциоприномика

Икосоциоприномика

Екссоциоприномика

Фисоциоприномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекзосубприномика

Екзосубприномика

Субекзосубприномика

Консуекзосубприномика

23

Проекзосубприномика

Икоекзосубприномика
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофордевеномиката според органическата ингредиентна
форномическа хилогозрялост

Девеорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Девеорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофордевеномика

Логосубфордевеномика

Логоконфордевеномика

Логопрофордевеномика

Логоикофордевеномика

Логоексфордевеномика

Логофифордевеномика

Хистофордевеномика

Фордевеномика

Субфордевеномика

Консуфордевеномика

Профордевеномика

Икофордевеномика

Ексфордевеномика

Фифордевеномика

Хистотехдевеномика

Техдевеномика

Субтехдевеномика

Консутехдевеномика

Протехдевеномика

Икотехдевеномика

Екстехдевеномика

Фитехдевеномика

Хистосубдевеномика

Субдевеномика

Субсубдевеномика
(субдевеномика)

Консусубдевеномика
(консудевеномика)

Просубдевеномика
(продевеномика)

Икосубдевеномика
(икодевеномика)

Екссубдевеномика
(ексдевеномика)

Фисубдевеномика
(фидевеномика)

Хистосупердевеномика

Супердевеномика

Субсупердевеномика

Консусупердевеномика

Просупердевеномика

Икосупердевеномика

Екссупердевеномика

Фисупердевеномика

Хисторедевеномика

Редевеномика

Субредевеномика

Консуредевеномика

Проредевеномика

Икоредевеномика

Ексредевеномика

Фиредевеномика

Хистосоциодевеномика

Социодевеномика

Субсоциодевеномика

Консусоциодевеномика

Просоциодевеномика

Икосоциодевеномика

Екссоциодевеномика

Фисоциодевеномика
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекзосубдевеномика

Екзосубдевеномика

Субекзосубдевеномика

Консуекзосубдевеномика

25

Проекзосубдевеномика

Икоекзосубдевеномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогорифорномическия предмет според първичната
ингредиентна форномическа хилогозрялост

Рипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Рипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логорифорномически
предмет

Логорисубфорномически
предмет

Логориконфорномически
предмет

Логорипрофорномически
предмет

Логориикофорномически
предмет

Логоексфорномически
предмет

Логорифифорномически
предмет

Хисторифорномически
предмет

Рифорномически
предмет

Рисубфорномически
предмет

Риконфорномически
предмет

Рипрофорномически
предмет

Риикофорномически
предмет

Риексфорномически
предмет

Рифифорномически
предмет

Хисторитехномически
предмет

Ритехномически
предмет

Рисубтехномически
предмет

Риконтехномически
предмет

Рипротехномически
предмет

Риикотехномически
предмет

Риекстехномически
предмет

Рифитехномически
предмет

Хисторисубномически
предмет

Рисубномически
предмет

Рисубсубномически
предмет
(рисубномически
предмет)

Риконсубномически
предмет
(риконномически
предмет)

Рипросубномически
предмет
(рипрономически
предмет)

Риикосубномически
предмет
(риикономически
предмет)

Риекссубномически
предмет
(риексномически
предмет)

Рифисубномически
предмет
(рифиномически
предмет)

Хисторисуперномически
предмет

Рисуперномически
предмет

Рисубсуперномически
предмет

Риконсуперномически
предмет

Рипросуперномически
предмет

Риикосуперномически
предмет

Риекссуперномически
предмет

Рифисуперномически
предмет

Хисториреномически
предмет

Риреномически
предмет

Рисубреномически
предмет

Риконреномически
предмет

Рипрореномически
предмет

Риикореномически
предмет

Риексреномически
предмет

Рифиреномически
предмет

26

588

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторисоциономически
предмет

Рисоциономически
предмет

Рисубсоциономически
предмет

Риконсоциономически
предмет

Рипросоциономически
предмет

Риикосоциономически
предмет

Риекссоциономически
предмет

Рифисоциономически
предмет

Хисториекзосубномически
предмет

Екзосубномически
предмет

Рисубекзосубномически
предмет

Риконекзосубномически
предмет

Рипроекзосубномически
предмет

Риикоекзосубномически
предмет

Риексекзосубномически
предмет

Рифиекзосубномически
предмет

27
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорприномическия предмет според първичната
ингредиентна форномическа хилогозрялост

Припървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Припървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорприномически
предмет

Логосубфорприномически
предмет

Логоконфорприномически
предмет

Логопрофорприномически
предмет

Логоикофорприномически
предмет

Логоексфорприномически
предмет

Логофифорприномически
предмет

Хистофорприномически
предмет

Рифорприномически
предмет

Рисубфорприномически
предмет

Риконфорприномически
предмет

Рипрофорприномически
предмет

Риикофорприномически
предмет

Риексфорприномически
предмет

Рифифорприномически
предмет

Хистотехприномически
предмет

Ритехприномически
предмет

Рисубтехприномически
предмет

Риконтехприномически
предмет

Рипротехприномически
предмет

Риикотехприномически
предмет

Риекстехприномически
предмет

Рифитехприномически
предмет

Хистосубприномически
предмет

Рисубприномически
предмет

Рисубсубприномически
предмет
(рисубприномически
предмет)

Риконсубприномически
предмет
(риконприномически
предмет)

Рипросубприномически
предмет
(рипроприномически
предмет)

Риикосубприномически
предмет
(риикоприномически
предмет)

Риекссубприномически
предмет
(риексприномически
предмет)

Рифисубприномически
предмет
(рифиприномически
предмет)

Хистосуперприномически
предмет

Рисуперприномически
предмет

Рисубсуперприномически
предмет

Риконсуперприномически
предмет

Рипросуперприномически
предмет

Риикосуперприномически
предмет

Риекссуперприномически
предмет

Рифисуперприномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистореприномически
предмет

Риреприномически
предмет

Рисубреприномически
предмет

Риконреприномически
предмет

Рипрореприномически
предмет

Риикореприномически
предмет

Риексреприномически
предмет

Рифиреприномически
предмет

Хистосоциоприномически
предмет

Рисоциоприномически
предмет

Рисубсоциоприномически
предмет

Риконсоциоприномически
предмет

Рипросоциоприномически
предмет

Риикосоциоприномически
предмет

Риекссоциоприномически
предмет

Рифисоциоприномически
предмет

Хистоекзосубприномически
предмет

Екзосубприномически
предмет

Рисубекзосубприномически
предмет

Риконекзосубприномически
предмет

Рипроекзосубприномически
предмет

Риикоекзосубприномически
предмет

Риексекзосубприномически
предмет

Рифиекзосубприномически
предмет

29
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогофордевеномическия предмет според първичната
ингредиентна форномическа хилогозрялост

Девепървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Девепървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофордевеномически
предмет

Логосубфордевеномически
предмет

Логоконфордевеномически
предмет

Логопрофордевеномически
предмет

Логоикофордевеномически
предмет

Логоексфордевеномически
предмет

Логофифордевеномически
предмет

Хистофордевеномически
предмет

Рифордевеномически
предмет

Рисубфордевеномически
предмет

Риконфордевеномически
предмет

Рипрофордевеномически
предмет

Риикофордевеномически
предмет

Риексфордевеномически
предмет

Рифифордевеномически
предмет

Хистотехдевеномически
предмет

Ритехдевеномически
предмет

Рисубтехдевеномически
предмет

Риконтехдевеномически
предмет

Рипротехдевеномически
предмет

Риикотехдевеномически
предмет

Риекстехдевеномически
предмет

Рифитехдевеномически
предмет

Хистосубдевеномически
предмет

Рисубдевеномически
предмет

Рисубсубдевеномически
предмет
(рисубдевеномически
предмет)

Риконсубдевеномически
предмет
(рикондевеномически
предмет)

Рипросубдевеномически
предмет
(рипродевеномически
предмет)

Риикосубдевеномически
предмет
(риикодевеномически
предмет)

Риекссубдевеномически
предмет
(риексдевеномически
предмет)

Рифисубдевеномически
предмет
(рифидевеномически
предмет)

Хистосупердевеномически
предмет

Рисупердевеномически
предмет

Рисубсупердевеномически
предмет

Риконсупердевеномически
предмет

Рипросупердевеномически
предмет

Риикосупердевеномически
предмет

Риекссупердевеномически
предмет

Рифисупердевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторедевеномически
предмет

Риредевеномически
предмет

Рисубредевеномически
предмет

Риконредевеномически
предмет

Рипроредевеномически
предмет

Риикоредевеномически
предмет

Риексредевеномически
предмет

Рифиредевеномически
предмет

Хистосоциодевеномически
предмет

Рисоциодевеномически
предмет

Рисубсоциодевеномически
предмет

Риконсоциодевеномически
предмет

Рипросоциодевеномически
предмет

Риикосоциодевеномически
предмет

Риекссоциодевеномически
предмет

Рифисоциодевеномически
предмет

Хистоекзосубдевеномически
предмет

Екзосубдевеномически
предмет

Рисубекзосубдевеномически
предмет

Риконекзосубдевеномически
предмет

Рипроекзосубдевеномически
предмет

Риикоекзосубдевеномически
предмет

Риексекзосубдевеномически
предмет

Рифиекзосубдевеномически
предмет

Обобщение на понятието за хилогорифорномика, което да се отнася за
произволна номика, е понятието за хилогориномика* (hilogorinomicy). Всички
посочени по-горе разновидности на хилогорифорномиката са и нейни разновидности. Такова разширение може да се прилага към всички производни на
тези понятия.
ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОКОМУНИОБХВАТНОСТ* (ingrediental fornomic hilogocommunirangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна комуниобхватност и
съкратено от ингредиентна общностна форномическа обхватност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна общностна
форномическа обхватност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно
(1) икономическите предмети в зависимост от това на какъв институционален
обхват те съответстват, (2) съставните части на форномиката и (3) степените
(периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогокомуниобхватност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (primary ingrediental fornomic hilogocommunirangeness), която е комбинация от първичната ингредиентна общностна
форномическа обхватност* (primary ingrediental communitical fornomic
rangeness), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary
ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа
исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически комунипредмет*
(hilogofornomic communithing) (съкратено от историчностно-логичностен
комуниобхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според комунипървичната
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (communiprimary
ingrediental fornomic hilogocommunirangeness)];
(2) към понятието за хилогофорномически сингълпредмет*
(hilogofornomic singlething) (съкратено от историчностно-логичностен сингълобхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според сингълпървичната ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (singleprimary ingrediental
fornomic hilogocommunirangeness)];
(3) към понятието
за хилогофорномически сектипредмет*
(hilogofornomic sectithing) (съкратено от историчностно-логичностен сектиобхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според сектипървичната ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (sectiprimary ingrediental
fornomic hilogocommunirangeness)];
(4) към понятието за хилогофорномически соципредмет* (hilogofornomic
socithing) (съкратено от историчностно-логичностен социобхватностен
форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3
[т.е. разновидности според соципървичната ингредиентна форномическа
хилогокомуниобхватност*
(sociprimary
ingrediental
fornomic
hilogocommunirangeness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия комунипредмет според комунипървичната
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Комунипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Комунипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
комунипредмет

Логосубфорномически
комунипредмет

Логоконфорномически
комунипредмет

Логопрофорномически
комунипредмет

Логоикофорномически
комунипредмет

Логоексфорномически
комунипредмет

Логофифорномически
комунипредмет

Хистофорномически
комунипредмет

Форномически
комунипредмет

Субфорномически
комунипредмет

Конфорномически
комунипредмет

Профорномически
комунипредмет

Икофорномически
комунипредмет

Ексфорномически
комунипредмет

Фифорномически
комунипредмет

Хистотехномически
комунипредмет

Техномически
комунипредмет

Субтехномически
комунипредмет

Контехномически
комунипредмет

Протехномически
комунипредмет

Икотехномически
комунипредмет

Екстехномически
комунипредмет

Фитехномически
комунипредмет

Хистосубномически
комунипредмет

Субномически
комунипредмет

Субсубномически
комунипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
комуни- комуни- комуни- комуни- комунипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
комунипредмет

Суперномически
комунипредмет

Субсуперномически
комунипредмет

Консуперномически
комунипредмет

Просуперномически
комунипредмет

Икосуперномически
комунипредмет

Екссуперномически
комунипредмет

Фисуперномически
комунипредмет

Хистореномически
комунипредмет

Реномически
комунипредмет

Субреномически
комунипредмет

Конреномически
комунипредмет

Прореномически
комунипредмет

Икореномически
комунипредмет

Ексреномически
комунипредмет

Фиреномически
комунипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
комунипредмет
Хистоекзосубномически
комунипредмет

СубСоционосоциономически
мически
комуникомунипредмет
предмет

Консоциономически
комунипредмет

Просоциономически
комунипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
комуни- комунипредмет предмет

Фисоциономически
комунипредмет

Субекзосубномически
комунипредмет

Конекзосубномически
комунипредмет

Проекзосубномически
комунипредмет

Икоекзосубномически
комунипредмет

Фиекзосубномически
комунипредмет

Екзосубномически
комунипредмет

34

596

Ексекзосубномически
комунипредмет

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия сингълпредмет според сингълпървичната
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Сингълпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Сингълпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
сингълпредмет

Логосубфорномически
сингълпредмет

Логоконфорномически
сингълпредмет

Логопрофорномически
сингълпредмет

Логоикофорномически
сингълпредмет

Логоексфорномически
сингълпредмет

Логофифорномически
сингълпредмет

Хистофорномически
сингълпредмет

Форномически
сингълпредмет

Субфорномически
сингълпредмет

Конфорномически
сингълпредмет

Профорномически
сингълпредмет

Икофорномически
сингълпредмет

Ексфорномически
сингълпредмет

Фифорномически
сингълпредмет

Хистотехномически
сингълпредмет

Техномически
сингълпредмет

Субтехномически
сингълпредмет

Контехномически
сингълпредмет

Протехномически
сингълпредмет

Икотехномически
сингълпредмет

Екстехномически
сингълпредмет

Фитехномически
сингълпредмет

Хистосубномически
сингълпредмет

Субномически
сингълпредмет

Субсубномически
сингълпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
сингълсингълсингълсингълсингълпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
сингълпредмет

Суперномически
сингълпредмет

Субсуперномически
сингълпредмет

Консуперномически
сингълпредмет

Просуперномически
сингълпредмет

Икосуперномически
сингълпредмет

Екссуперномически
сингълпредмет

Фисуперномически
сингълпредмет

Хистореномически
сингълпредмет

Реномически
сингълпредмет

Субреномически
сингълпредмет

Конреномически
сингълпредмет

Прореномически
сингълпредмет

Икореномически
сингълпредмет

Ексреномически
сингълпредмет

Фиреномически
сингълпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
сингълпредмет
Хистоекзосубномически
сингълпредмет

СубСоционосоциономически
мически
сингълсингълпредмет
предмет

Консоциономически
сингълпредмет

Просоциономически
сингълпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
сингълсингълпредмет предмет

Фисоциономически
сингълпредмет

Субекзосубномически
сингълпредмет

Конекзосубномически
сингълпредмет

Проекзосубномически
сингълпредмет

Икоекзосубномически
сингълпредмет

Фиекзосубномически
сингълпредмет

Екзосубномически
сингълпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия сектипредмет според сектипървичната
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Сектипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Сектипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
сектипредмет

Логосубфорномически
сектипредмет

Логоконфорномически
сектипредмет

Логопрофорномически
сектипредмет

Логоикофорномически
сектипредмет

Логоексфорномически
сектипредмет

Логофифорномически
сектипредмет

Хистофорномически
сектипредмет

Форномически
сектипредмет

Субфорномически
сектипредмет

Конфорномически
сектипредмет

Профорномически
сектипредмет

Икофорномически
сектипредмет

Ексфорномически
сектипредмет

Фифорномически
сектипредмет

Хистотехномически
сектипредмет

Техномически
сектипредмет

Субтехномически
сектипредмет

Контехномически
сектипредмет

Протехномически
сектипредмет

Икотехномически
сектипредмет

Екстехномически
сектипредмет

Фитехномически
сектипредмет

Хистосубномически
сектипредмет

Субномически
сектипредмет

Субсубномически
сектипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
сектисектисектисектисектипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
сектипредмет

Суперномически
сектипредмет

Субсуперномически
сектипредмет

Консуперномически
сектипредмет

Просуперномически
сектипредмет

Икосуперномически
сектипредмет

Екссуперномически
сектипредмет

Фисуперномически
сектипредмет

Хистореномически
сектипредмет

Реномически
сектипредмет

Субреномически
сектипредмет

Конреномически
сектипредмет

Прореномически
сектипредмет

Икореномически
сектипредмет

Ексреномически
сектипредмет

Фиреномически
сектипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
сектипредмет
Хистоекзосубномически
сектипредмет

СубСоционосоциономически
мически
сектисектипредмет
предмет

Консоциономически
сектипредмет

Просоциономически
сектипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
сектисектипредмет предмет

Фисоциономически
сектипредмет

Субекзосубномически
сектипредмет

Конекзосубномически
сектипредмет

Проекзосубномически
сектипредмет

Икоекзосубномически
сектипредмет

Фиекзосубномически
сектипредмет

Екзосубномически
сектипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия соципредмет според соципървичната
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Соципървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Соципървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
соципредмет

Логосубфорномически
соципредмет

Логоконфорномически
соципредмет

Логопрофорномически
соципредмет

Логоикофорномически
соципредмет

Логоексфорномически
соципредмет

Логофифорномически
соципредмет

Хистофорномически
соципредмет

Форномически
соципредмет

Субфорномически
соципредмет

Конфорномически
соципредмет

Профорномически
соципредмет

Икофорномически
соципредмет

Ексфорномически
соципредмет

Фифорномически
соципредмет

Хистотехномически
соципредмет

Техномически
соципредмет

Субтехномически
соципредмет

Контехномически
соципредмет

Протехномически
соципредмет

Икотехномически
соципредмет

Екстехномически
соципредмет

Фитехномически
соципредмет

Хистосубномически
соципредмет

Субномически
соципредмет

Субсубномически
соципредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
социсоцисоцисоцисоципредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
соципредмет

Суперномически
соципредмет

Субсуперномически
соципредмет

Консуперномически
соципредмет

Просуперномически
соципредмет

Икосуперномически
соципредмет

Екссуперномически
соципредмет

Фисуперномически
соципредмет

Хистореномически
соципредмет

Реномически
соципредмет

Субреномически
соципредмет

Конреномически
соципредмет

Прореномически
соципредмет

Икореномически
соципредмет

Ексреномически
соципредмет

Фиреномически
соципредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
соципредмет
Хистоекзосубномически
соципредмет

СубСоционосоциономически
мически
социсоципредмет
предмет

Консоциономически
соципредмет

Просоциономически
соципредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
социсоципредмет предмет

Фисоциономически
соципредмет

Субекзосубномически
соципредмет

Конекзосубномически
соципредмет

Проекзосубномически
соципредмет

Икоекзосубномически
соципредмет

Фиекзосубномически
соципредмет

Екзосубномически
соципредмет

Ексекзосубномически
соципредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогокомуниобхватност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (organic ingrediental fornomic
hilogocommunirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна общностна форномическа обхватност* (organic ingrediental communitical
fornomic rangeness), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна
форномическа исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогокомунифорномика* (hilogocommunifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна комуниобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности
според комуниорганическата ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (communiorganic ingrediental fornomic hilogocommunirangeness)];
(2) към понятието за хилогосингълфорномика* (hilogosinglefornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна сингълобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности
според сингълорганическата ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (singleorganic ingrediental fornomic hilogocommunirangeness)];
(3) към понятието за хилогосектифорномика* (hilogosectifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна сектиобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според
сектиорганическата ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност* (sectiorganic ingrediental fornomic hilogocommunirangeness)];
(3) към понятието за хилогосоцифорномика* (hilogosocifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна социобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според со40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циорганическата ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност*
(sociorganic ingrediental fornomic hilogocommunirangeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогокомунифорномиката според комуниорганическата
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Комуниорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Комуниорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокомунифорномика

Логокомунисубфорномика

Логокомуниконфорномика

Логокомунипрофорномика

Логокомуниикофорномика

Логокомуниексфорномика

Логокомунифифорномика

Хистокомунифорномика

Комунифорномика

Комунисубфорномика

Комуниконфорномика

Комунипрофорномика

Комуниикофорномика

Комуниексфорномика

Комунифифорномика

Хистокомунитехномика

Комунитехномика

Комунисубтехномика

Комуниконтехномика

Комунипротехномика

Комуниикотехномика

Комуниекстехномика

Комунифитехномика

Хистокомунисубномика

Комунисубномика

Комуни- Комуни- Комуни- Комуни- Комуни- Комунисубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(комуни- (комуни- (комуни- (комуни- (комуни- (комунисубконпроикоексфиномика) номика) номика) номика) номика) номика)

Хистокомунисуперномика

Комунисуперномика

Комунисубсуперномика

Комуниконсуперномика

Комунипросуперномика

Комуниикосуперномика

Комуниекссуперномика

Комунифисуперномика

Хистокомуниреномика

Комуниреномика

Комунисубреномика

Комуниконреномика

Комунипрореномика

Комуниикореномика

Комуниексреномика

Комунифиреномика

Хистокомунисоциономика

Комунисоциономика

Комунисубсоциономика

Комуниконсоциономика

Комунипросоциономика

Комуниикосоциономика

Комуниекссоциономика

Комунифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокомуниекзосубномика

Комуниекзосубномика

Комунисубекзосубномика

Комуниконекзосубномика

43

Комунипроекзосубномика

Комуниикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогосингълфорномиката според сингълорганическата
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Сингълорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Сингълорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосингълфорномика

Логосингълсубфорномика

Логосингълконфорномика

Логосингълпрофорномика

Логосингъликофорномика

Логосингълексфорномика

Логосингълфифорномика

Хистосингълфорномика

Сингълфорномика

Сингълсубфорномика

Сингълконфорномика

Сингълпрофорномика

Сингъликофорномика

Сингълексфорномика

Сингълфифорномика

Хистосингълтехномика

Сингълтехномика

Сингълсубтехномика

Сингълконтехномика

Сингълпротехномика

Сингъликотехномика

Сингълекстехномика

Сингълфитехномика

Хистосингълсубномика

Сингълсубномика

Сингълсубсубномика
(сингълсубномика)

Сингълконсубномика
(сингълконномика)

Сингълпросубномика
(сингълпрономика)

Сингъликосубномика
(сингъликономика)

Сингълекссубномика
(сингълексномика)

Сингълфисубномика
(сингълфиномика)

Хистосингълсуперномика

Сингълсуперномика

Сингълсубсуперномика

Сингълконсуперномика

Сингълпросуперномика

Сингъликосуперномика

Сингълекссуперномика

Сингълфисуперномика

Хистосингълреномика

Сингълреномика

Сингълсубреномика

Сингълконреномика

Сингълпрореномика

Сингъликореномика

Сингълексреномика

Сингълфиреномика

Хистосингълсоциономика

Сингълсоциономика

Сингълсубсоциономика

Сингълконсоциономика

Сингълпросоциономика

Сингъликосоциономика

Сингълекссоциономика

Сингълфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосингълекзосубномика

Сингълекзосубномика

Сингълсубекзосубномика

Сингълконекзосубномика

45

Сингълпроекзосубномика

Сингъликоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогосектифорномиката според сектиорганическата
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Сектиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Сектиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосектифорномика

Логосектисубфорномика

Логосектиконфорномика

Логосектипрофорномика

Логосектиикофорномика

Логосектиексфорномика

Логосектифифорномика

Хистосектифорномика

Сектифорномика

Сектисубфорномика

Сектиконфорномика

Сектипрофорномика

Сектиикофорномика

Сектиексфорномика

Сектифифорномика

Хистосектитехномика

Сектитехномика

Сектисубтехномика

Сектиконтехномика

Сектипротехномика

Сектиикотехномика

Сектиекстехномика

Сектифитехномика

Хистосектисубномика

Сектисубномика

Сектисубсубномика
(сектисубномика)

Сектиконсубномика
(сектиконномика)

Сектипросубномика
(сектипрономика)

Сектиикосубномика
(сектиикономика)

Сектиекссубномика
(сектиексномика)

Сектифисубномика
(сектифиномика)

Хистосектисуперномика

Сектисуперномика

Сектисубсуперномика

Сектиконсуперномика

Сектипросуперномика

Сектиикосуперномика

Сектиекссуперномика

Сектифисуперномика

Хистосектиреномика

Сектиреномика

Сектисубреномика

Сектиконреномика

Сектипрореномика

Сектиикореномика

Сектиексреномика

Сектифиреномика

Хистосектисоциономика

Сектисоциономика

Сектисубсоциономика

Сектиконсоциономика

Сектипросоциономика

Сектиикосоциономика

Сектиекссоциономика

Сектифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосектиекзосубномика

Сектиекзосубномика

Сектисубекзосубномика

Сектиконекзосубномика

47

Сектипроекзосубномика

Сектиикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогосоцифорномиката според социорганическата
ингредиентна форномическа хилогокомуниобхватност

Социорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Социорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосоцифорномика

Логосоцисубфорномика

Логосоциконфорномика

Логосоципрофорномика

Логосоциикофорномика

Логосоциексфорномика

Логосоцифифорномика

Хистосоцифорномика

Социфорномика

Социсубфорномика

Социконфорномика

Соципрофорномика

Социикофорномика

Социексфорномика

Социфифорномика

Хистосоцитехномика

Социтехномика

Социсубтехномика

Социконтехномика

Соципротехномика

Социикотехномика

Социекстехномика

Социфитехномика

Хистосоцисубномика

Социсубномика

Социсубсубномика
(социсубномика)

Социконсубномика
(социконномика)

Соципросубномика
(соципрономика)

Социикосубномика
(социикономика)

Социекссубномика
(социексномика)

Социфисубномика
(социфиномика)

Хистосоцисуперномика

Социсуперномика

Социсубсуперномика

Социконсуперномика

Соципросуперномика

Социикосуперномика

Социекссуперномика

Социфисуперномика

Хистосоциреномика

Социреномика

Социсубреномика

Социконреномика

Соципрореномика

Социикореномика

Социексреномика

Социфиреномика

Хистосоцисоциономика

Социсоциономика

Социсубсоциономика

Социконсоциономика

Соципросоциономика

Социикосоциономика

Социекссоциономика

Социфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциекзосубномика

Социекзосубномика

Социсубекзосубномика

Социконекзосубномика

Соципроекзосубномика

Социикоекзосубномика

Социексекзосубномика

Социфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГОКОНСИОБХВАТНОСТ* (ingrediental fornomic hilogoconsirangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна консиобхватност и съкратено от ингредиентна субстанциална форномическа обхватност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субстанциална форномическа обхватност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1)
икономическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват, (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогоконсиобхватност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (primary ingrediental fornomic hilogoconsirangeness), която е комбинация от първичната ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (primary ingrediental substantial fornomic rangeness), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic
logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)]:
(1)
към
понятието
за
хилогофорномически
консипредмет*
(hilogofornomic consithing) (съкратено от историчностно-логичностен консиобхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според консипървичната ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (consiprimary ingrediental
fornomic hilogoconsirangeness)];
(2)
към
понятието
за
хилогофорномически
хомопредмет*
(hilogofornomic homothing) (съкратено от историчностно-логичностен хомообхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според хомопървичната ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (homoprimary ingrediental
fornomic hilogoconsirangeness)];
(3) към понятието за хилогофорномически хетеропредмет*
(hilogofornomic heterothing) (съкратено от историчностно-логичностен хетерообхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според хетеропървичната ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (heteroprimary ingrediental
fornomic hilogoconsirangeness)];
(4) към понятието за хилогофорномически дженипредмет*
(hilogofornomic genithing) (съкратено от историчностно-логичностен джениобхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според дженипървичната ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (geniprimary ingrediental
fornomic hilogoconsirangeness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия консипредмет според консипървичната
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Консипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Консипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
консипредмет

Логосубфорномически
консипредмет

Логоконфорномически
консипредмет

Логопрофорномически
консипредмет

Логоикофорномически
консипредмет

Логоексфорномически
консипредмет

Логофифорномически
консипредмет

Хистофорномически
консипредмет

Форномически
консипредмет

Субфорномически
консипредмет

Конфорномически
консипредмет

Профорномически
консипредмет

Икофорномически
консипредмет

Ексфорномически
консипредмет

Фифорномически
консипредмет

Хистотехномически
консипредмет

Техномически
консипредмет

Субтехномически
консипредмет

Контехномически
консипредмет

Протехномически
консипредмет

Икотехномически
консипредмет

Екстехномически
консипредмет

Фитехномически
консипредмет

Хистосубномически
консипредмет

Субномически
консипредмет

Субсубномически
консипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
консиконсиконсиконсиконсипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
консипредмет

Суперномически
консипредмет

Субсуперномически
консипредмет

Консуперномически
консипредмет

Просуперномически
консипредмет

Икосуперномически
консипредмет

Екссуперномически
консипредмет

Фисуперномически
консипредмет

Хистореномически
консипредмет

Реномически
консипредмет

Субреномически
консипредмет

Конреномически
консипредмет

Прореномически
консипредмет

Икореномически
консипредмет

Ексреномически
консипредмет

Фиреномически
консипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
консипредмет
Хистоекзосубномически
консипредмет

СубСоционосоциономически
мически
консиконсипредмет
предмет

Консоциономически
консипредмет

Просоциономически
консипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
консиконсипредмет предмет

Фисоциономически
консипредмет

Субекзосубномически
консипредмет

Конекзосубномически
консипредмет

Проекзосубномически
консипредмет

Икоекзосубномически
консипредмет

Фиекзосубномически
консипредмет

Екзосубномически
консипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия хомопредмет според хомопървичната
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Хомопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Хомопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
хомопредмет

Логосубфорномически
хомопредмет

Логоконфорномически
хомопредмет

Логопрофорномически
хомопредмет

Логоикофорномически
хомопредмет

Логоексфорномически
хомопредмет

Логофифорномически
хомопредмет

Хистофорномически
хомопредмет

Форномически
хомопредмет

Субфорномически
хомопредмет

Конфорномически
хомопредмет

Профорномически
хомопредмет

Икофорномически
хомопредмет

Ексфорномически
хомопредмет

Фифорномически
хомопредмет

Хистотехномически
хомопредмет

Техномически
хомопредмет

Субтехномически
хомопредмет

Контехномически
хомопредмет

Протехномически
хомопредмет

Икотехномически
хомопредмет

Екстехномически
хомопредмет

Фитехномически
хомопредмет

Хистосубномически
хомопредмет

Субномически
хомопредмет

Субсубномически
хомопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
хомохомохомохомохомопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
хомопредмет

Суперномически
хомопредмет

Субсуперномически
хомопредмет

Консуперномически
хомопредмет

Просуперномически
хомопредмет

Икосуперномически
хомопредмет

Екссуперномически
хомопредмет

Фисуперномически
хомопредмет

Хистореномически
хомопредмет

Реномически
хомопредмет

Субреномически
хомопредмет

Конреномически
хомопредмет

Прореномически
хомопредмет

Икореномически
хомопредмет

Ексреномически
хомопредмет

Фиреномически
хомопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
хомопредмет
Хистоекзосубномически
хомопредмет

СубСоционосоциономически
мически
хомохомопредмет
предмет

Консоциономически
хомопредмет

Просоциономически
хомопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
хомохомопредмет предмет

Фисоциономически
хомопредмет

Субекзосубномически
хомопредмет

Конекзосубномически
хомопредмет

Проекзосубномически
хомопредмет

Икоекзосубномически
хомопредмет

Фиекзосубномически
хомопредмет

Екзосубномически
хомопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия хетеропредмет според хетеропървичната
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Хетеропървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Хетеропървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
хетеропредмет

Логосубфорномически
хетеропредмет

Логоконфорномически
хетеропредмет

Логопрофорномически
хетеропредмет

Логоикофорномически
хетеропредмет

Логоексфорномически
хетеропредмет

Логофифорномически
хетеропредмет

Хистофорномически
хетеропредмет

Форномически
хетеропредмет

Субфорномически
хетеропредмет

Конфорномически
хетеропредмет

Профорномически
хетеропредмет

Икофорномически
хетеропредмет

Ексфорномически
хетеропредмет

Фифорномически
хетеропредмет

Хистотехномически
хетеропредмет

Техномически
хетеропредмет

Субтехномически
хетеропредмет

Контехномически
хетеропредмет

Протехномически
хетеропредмет

Икотехномически
хетеропредмет

Екстехномически
хетеропредмет

Фитехномически
хетеропредмет

Хистосубномически
хетеропредмет

Субномически
хетеропредмет

Субсубномически
хетеропредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
хетерохетерохетерохетерохетеропредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
хетеропредмет

Суперномически
хетеропредмет

Субсуперномически
хетеропредмет

Консуперномически
хетеропредмет

Просуперномически
хетеропредмет

Икосуперномически
хетеропредмет

Екссуперномически
хетеропредмет

Фисуперномически
хетеропредмет

Хистореномически
хетеропредмет

Реномически
хетеропредмет

Субреномически
хетеропредмет

Конреномически
хетеропредмет

Прореномически
хетеропредмет

Икореномически
хетеропредмет

Ексреномически
хетеропредмет

Фиреномически
хетеропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
хетеропредмет
Хистоекзосубномически
хетеропредмет

СубСоционосоциономически
мически
хетерохетеропредмет
предмет

Консоциономически
хетеропредмет

Просоциономически
хетеропредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
хетерохетеропредмет предмет

Фисоциономически
хетеропредмет

Субекзосубномически
хетеропредмет

Конекзосубномически
хетеропредмет

Проекзосубномически
хетеропредмет

Икоекзосубномически
хетеропредмет

Фиекзосубномически
хетеропредмет

Екзосубномически
хетеропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия дженипредмет според дженипървичната
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Дженипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Дженипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
дженипредмет

Логосубфорномически
дженипредмет

Логоконфорномически
дженипредмет

Логопрофорномически
дженипредмет

Логоикофорномически
дженипредмет

Логоексфорномически
дженипредмет

Логофифорномически
дженипредмет

Хистофорномически
дженипредмет

Форномически
дженипредмет

Субфорномически
дженипредмет

Конфорномически
дженипредмет

Профорномически
дженипредмет

Икофорномически
дженипредмет

Ексфорномически
дженипредмет

Фифорномически
дженипредмет

Хистотехномически
дженипредмет

Техномически
дженипредмет

Субтехномически
дженипредмет

Контехномически
дженипредмет

Протехномически
дженипредмет

Икотехномически
дженипредмет

Екстехномически
дженипредмет

Фитехномически
дженипредмет

Хистосубномически
дженипредмет

Субномически
дженипредмет

Субсубномически
дженипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
дженидженидженидженидженипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
дженипредмет

Суперномически
дженипредмет

Субсуперномически
дженипредмет

Консуперномически
дженипредмет

Просуперномически
дженипредмет

Икосуперномически
дженипредмет

Екссуперномически
дженипредмет

Фисуперномически
дженипредмет

Хистореномически
дженипредмет

Реномически
дженипредмет

Субреномически
дженипредмет

Конреномически
дженипредмет

Прореномически
дженипредмет

Икореномически
дженипредмет

Ексреномически
дженипредмет

Фиреномически
дженипредмет

57

619

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
дженипредмет
Хистоекзосубномически
дженипредмет

СубСоционосоциономически
мически
дженидженипредмет
предмет

Консоциономически
дженипредмет

Просоциономически
дженипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
дженидженипредмет предмет

Фисоциономически
дженипредмет

Субекзосубномически
дженипредмет

Конекзосубномически
дженипредмет

Проекзосубномически
дженипредмет

Икоекзосубномически
дженипредмет

Фиекзосубномически
дженипредмет

Екзосубномически
дженипредмет

Ексекзосубномически
дженипредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогоконсиобхватност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогоконсиобхватност*
(organic
ingrediental
fornomic
hilogoconsirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна
субстанциална форномическа обхватност* (organic ingrediental substantial
fornomic rangeness), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна
форномическа исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогоконсифорномика* (hilogoconsifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна консиобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според
консиорганическата ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (consiorganic ingrediental fornomic hilogoconsirangeness)];
(2) към понятието за хилогохомофорномика* (hilogohomofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна хомообхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според
хомоорганическата ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност*
(homoorganic ingrediental fornomic hilogoconsirangeness)];
(3) към понятието за хилогохетерофорномика* (hilogoheterofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна хетерообхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности
според хетероорганическата ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (heteroorganic ingrediental fornomic hilogoconsirangeness)];
(3) към понятието за хилогодженифорномика* (hilogogenifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна джениобхватностна форномка)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности спо58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред джениорганическата ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност* (geniorganic ingrediental fornomic hilogoconsirangeness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогоконсифорномиката според консиорганическата
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Консиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Консиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоконсифорномика

Логоконсисубфорномика

Логоконсиконфорномика

Логоконсипрофорномика

Логоконсиикофорномика

Логоконсиексфорномика

Логоконсифифорномика

Хистоконсифорномика

Консифорномика

Консисубфорномика

Консиконфорномика

Консипрофорномика

Консиикофорномика

Консиексфорномика

Консифифорномика

Хистоконситехномика

Конситехномика

Консисубтехномика

Консиконтехномика

Консипротехномика

Консиикотехномика

Консиекстехномика

Консифитехномика

Хистоконсисубномика

Консисубномика

Консисубсубномика
(консисубномика)

Консиконсубномика
(консиконномика)

Консипросубномика
(консипрономика)

Консиикосубномика
(консиикономика)

Консиекссубномика
(консиексномика)

Консифисубномика
(консифиномика)

Хистоконсисуперномика

Консисуперномика

Консисубсуперномика

Консиконсуперномика

Консипросуперномика

Консиикосуперномика

Консиекссуперномика

Консифисуперномика

Хистоконсиреномика

Консиреномика

Консисубреномика

Консиконреномика

Консипрореномика

Консиикореномика

Консиексреномика

Консифиреномика

Хистоконсисоциономика

Консисоциономика

Консисубсоциономика

Консиконсоциономика

Консипросоциономика

Консиикосоциономика

Консиекссоциономика

Консифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоконсиекзосубномика

Консиекзосубномика

Консисубекзосубномика

Консиконекзосубномика

61

Консипроекзосубномика

Консиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогохомофорномиката според хомоорганическата
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Хомоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Хомоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логохомофорномика

Логохомосубфорномика

Логохомоконфорномика

Логохомопрофорномика

Логохомоикофорномика

Логохомоексфорномика

Логохомофифорномика

Хистохомофорномика

Хомофорномика

Хомосубфорномика

Хомоконфорномика

Хомопрофорномика

Хомоикофорномика

Хомоексфорномика

Хомофифорномика

Хистохомотехномика

Хомотехномика

Хомосубтехномика

Хомоконтехномика

Хомопротехномика

Хомоикотехномика

Хомоекстехномика

Хомофитехномика

Хистохомосубномика

Хомосубномика

Хомосубсубномика
(хомосубномика)

Хомоконсубномика
(хомоконномика)

Хомопросубномика
(хомопрономика)

Хомоикосубномика
(хомоикономика)

Хомоекссубномика
(хомоексномика)

Хомофисубномика
(хомофиномика)

Хистохомосуперномика

Хомосуперномика

Хомосубсуперномика

Хомоконсуперномика

Хомопросуперномика

Хомоикосуперномика

Хомоекссуперномика

Хомофисуперномика

Хистохомореномика

Хомореномика

Хомосубреномика

Хомоконреномика

Хомопрореномика

Хомоикореномика

Хомоексреномика

Хомофиреномика

Хистохомосоциономика

Хомосоциономика

Хомосубсоциономика

Хомоконсоциономика

Хомопросоциономика

Хомоикосоциономика

Хомоекссоциономика

Хомофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистохомоекзосубномика

Хомоекзосубномика

Хомосубекзосубномика

Хомоконекзосубномика

63

Хомопроекзосубномика

Хомоикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогохетерофорномиката според хетероорганическата
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Хетероорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Хетероорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логохетерофорномика

Логохетеросубфорномика

Логохетероконфорномика

Логохетеропрофорномика

Логохетероикофорномика

Логохетероексфорномика

Логохетерофифорномика

Хистохетерофорномика

Хетерофорномика

Хетеросубфорномика

Хетероконфорномика

Хетеропрофорномика

Хетероикофорномика

Хетероексфорномика

Хетерофифорномика

Хистохетеротехномика

Хетеротехномика

Хетеросубтехномика

Хетероконтехномика

Хетеропротехномика

Хетероикотехномика

Хетероекстехномика

Хетерофитехномика

Хистохетеросубномика

Хетеросубномика

Хетеросубсубномика
(хетеросубномика)

Хетероконсубномика
(хетероконномика)

Хетеропросубномика
(хетеропрономика)

Хетероикосубномика
(хетероикономика)

Хетероекссубномика
(хетероексномика)

Хетерофисубномика
(хетерофиномика)

Хистохетеросуперномика

Хетеросуперномика

Хетеросубсуперномика

Хетероконсуперномика

Хетеропросуперномика

Хетероикосуперномика

Хетероекссуперномика

Хетерофисуперномика

Хистохетерореномика

Хетерореномика

Хетеросубреномика

Хетероконреномика

Хетеропрореномика

Хетероикореномика

Хетероексреномика

Хетерофиреномика

Хистохетеросоциономика

Хетеросоциономика

Хетеросубсоциономика

Хетероконсоциономика

Хетеропросоциономика

Хетероикосоциономика

Хетероекссоциономика

Хетерофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистохетероекзосубномика

Хетероекзосубномика

Хетеросубекзосубномика

Хетероконекзосубномика

65

Хетеропроекзосубномика

Хетероикоекзосубномика

627

Хетероексекзосубномика

Хетерофиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогодженифорномиката според джениорганическата
ингредиентна форномическа хилогоконсиобхватност

Джениорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Джениорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логодженифорномика

Логодженисубфорномика

Логоджениконфорномика

Логодженипрофорномика

Логоджениикофорномика

Логоджениексфорномика

Логодженифифорномика

Хистодженифорномика

Дженифорномика

Дженисубфорномика

Джениконфорномика

Дженипрофорномика

Джениикофорномика

Джениексфорномика

Дженифифорномика

Хистодженитехномика

Дженитехномика

Дженисубтехномика

Джениконтехномика

Дженипротехномика

Джениикотехномика

Джениекстехномика

Дженифитехномика

Хистодженисубномика

Дженисубномика

Дженисубсубномика
(дженисубномика)

Джениконсубномика
(джениконномика)

Дженипросубномика
(дженипрономика)

Джениикосубномика
(джениикономика)

Джениекссубномика
(джениексномика)

Дженифисубномика
(дженифиномика)

Хистодженисуперномика

Дженисуперномика

Дженисубсуперномика

Джениконсуперномика

Дженипросуперномика

Джениикосуперномика

Джениекссуперномика

Дженифисуперномика

Хистоджениреномика

Джениреномика

Дженисубреномика

Джениконреномика

Дженипрореномика

Джениикореномика

Джениексреномика

Дженифиреномика

Хистодженисоциономика

Дженисоциономика

Дженисубсоциономика

Джениконсоциономика

Дженипросоциономика

Джениикосоциономика

Джениекссоциономика

Дженифисоциономика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоджениекзосубномика

Джениекзосубномика

Дженисубекзосубномика

Джениконекзосубномика

Дженипроекзосубномика

Джениикоекзосубномика

Джениексекзосубномика

Дженифиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГООБОБЩЕНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogogeneralizedness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна обобщеност и съкратено от ингредиентна форномическа обобщеност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика
се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна форномическа обобщеност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин
разграничава съвместно (1) форномическите предмети съобразно с полето
(схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие
във форномическото пространство* (fornomic space), (2) съставните части
на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети
и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогообобщеност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (primary ingrediental fornomic hilogogeneralizedness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа обобщеност* (primary
ingrediental fornomic generalizedness), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически обопредмет* (hilogofornomic
gething) (съкратено от историчностно-логичностен обобщен форномически
предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според обопървичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (geprimary ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(2) към понятието за хилогофорномически субстопредмет* (substologofornomic gething) (съкратено от историчностно-логичностен субстанциалностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в табл. 2 [т.е. разновидности според субстопървичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (substoprimary ingrediental fornomic
hilogogeneralizedness)];
(3)
към
понятието
за
хилогофорномически
консипредмет*
(hilogofornomic consithing) (съкратено от историчностно-логичностен консистентностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според консипървичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (consiprimary ingrediental fornomic
hilogogeneralizedness)];
(4) към понятието за хилогофорномически комбипредмет*
(hilogofornomic combithing) (съкратено от историчностно-логичностен комбинаторностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 4 [т.е. разновидности според комбипървичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (combiprimary ingrediental fornomic
hilogogeneralizedness)];
(5) към понятието за хилогофорномически комунипредмет*
(hilogofornomic communithing) (съкратено от историчностно-логичностен
общностностен форномически предмет) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според комунипървичната ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (communiprimary ingrediental
fornomic hilogogeneralizedness)];
(6)
към
понятието
за
хилогофорномически
левелпредмет*
(hilogofornomic levelthing) (съкратено от историчностно-логичностен равнищностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според левелпървичната ингредиентна
форномическа хилогообобщеност* (levelprimary ingrediental fornomic
hilogogeneralizedness)];
(7) към понятието за хилогофорномически рангпредмет* (hilogofornomic
rangething) (съкратено от историчностно-логичностен обхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7
[т.е. разновидности според рангпървичната ингредиентна форномическа
хилогообобщеност* (rangeprimary ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия обопредмет според обопървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Обопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Обопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
обопредмет

Логосубфорномически
обопредмет

Логоконфорномически
обопредмет

Логопрофорномически
обопредмет

Логоикофорномически
обопредмет

Логоексфорномически
обопредмет

Логофифорномически
обопредмет

Хистофорномически
обопредмет

Форномически
обопредмет

Субфорномически
обопредмет

Конфорномически
обопредмет

Профорномически
обопредмет

Икофорномически
обопредмет

Ексфорномически
обопредмет

Фифорномически
обопредмет

Хистотехномически
обопредмет

Техномически
обопредмет

Субтехномически
обопредмет

Контехномически
обопредмет

Протехномически
обопредмет

Икотехномически
обопредмет

Екстехномически
обопредмет

Фитехномически
обопредмет

Хистосубномически
обопредмет

Субномически
обопредмет

Субсубномически
обопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
обообообообообопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
обопредмет

Суперномически
обопредмет

Субсуперномически
обопредмет

Консуперномически
обопредмет

Просуперномически
обопредмет

Икосуперномически
обопредмет

Екссуперномически
обопредмет

Фисуперномически
обопредмет

Хистореномически
обопредмет

Реномически
обопредмет

Субреномически
обопредмет

Конреномически
обопредмет

Прореномически
обопредмет

Икореномически
обопредмет

Ексреномически
обопредмет

Фиреномически
обопредмет
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631

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
обопредмет

Хистоекзосубномически
обопредмет

СубСоционосоциономически
мически
обообопредмет
предмет

Консоциономически
обопредмет

Просоциономически
обопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
обообопредмет предмет

Фисоциономически
обопредмет

Субекзосубномически
обопредмет

Конекзосубномически
обопредмет

Проекзосубномически
обопредмет

Икоекзосубномически
обопредмет

Фиекзосубномически
обопредмет

Екзосубномически
обопредмет

70

632

Ексекзосубномически
обопредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия субстопредмет според субстопървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Субстопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Субстопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
субстопредмет

Логосубфорномически
субстопредмет

Логоконфорномически
субстопредмет

Логопрофорномически
субстопредмет

Логоикофорномически
субстопредмет

Логоексфорномически
субстопредмет

Логофифорномически
субстопредмет

Хистофорномически
субстопредмет

Форномически
субстопредмет

Субфорномически
субстопредмет

Конфорномически
субстопредмет

Профорномически
субстопредмет

Икофорномически
субстопредмет

Ексфорномически
субстопредмет

Фифорномически
субстопредмет

Хистотехномически
субстопредмет

Техномически
субстопредмет

Субтехномически
субстопредмет

Контехномически
субстопредмет

Протехномически
субстопредмет

Икотехномически
субстопредмет

Екстехномически
субстопредмет

Фитехномически
субстопредмет

Хистосубномически
субстопредмет

Субномически
субстопредмет

Субсубномически
субстопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
субстосубстосубстосубстосубстопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
субстопредмет

Суперномически
субстопредмет

Субсуперномически
субстопредмет

Консуперномически
субстопредмет

Просуперномически
субстопредмет

Икосуперномически
субстопредмет

Екссуперномически
субстопредмет

Фисуперномически
субстопредмет

Хистореномически
субстопредмет

Реномически
субстопредмет

Субреномически
субстопредмет

Конреномически
субстопредмет

Прореномически
субстопредмет

Икореномически
субстопредмет

Ексреномически
субстопредмет

Фиреномически
субстопредмет

71

633

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
субстопредмет
Хистоекзосубномически
субстопредмет

СубСоционосоциономически
мически
субстосубстопредмет
предмет

Консоциономически
субстопредмет

Просоциономически
субстопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
субстосубстопредмет предмет

Фисоциономически
субстопредмет

Субекзосубномически
субстопредмет

Конекзосубномически
субстопредмет

Проекзосубномически
субстопредмет

Икоекзосубномически
субстопредмет

Фиекзосубномически
субстопредмет

Екзосубномически
субстопредмет

72

634

Ексекзосубномически
субстопредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия консипредмет според консипървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Консипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Консипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
консипредмет

Логосубфорномически
консипредмет

Логоконфорномически
консипредмет

Логопрофорномически
консипредмет

Логоикофорномически
консипредмет

Логоексфорномически
консипредмет

Логофифорномически
консипредмет

Хистофорномически
консипредмет

Форномически
консипредмет

Субфорномически
консипредмет

Конфорномически
консипредмет

Профорномически
консипредмет

Икофорномически
консипредмет

Ексфорномически
консипредмет

Фифорномически
консипредмет

Хистотехномически
консипредмет

Техномически
консипредмет

Субтехномически
консипредмет

Контехномически
консипредмет

Протехномически
консипредмет

Икотехномически
консипредмет

Екстехномически
консипредмет

Фитехномически
консипредмет

Хистосубномически
консипредмет

Субномически
консипредмет

Субсубномически
консипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
консиконсиконсиконсиконсипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
консипредмет

Суперномически
консипредмет

Субсуперномически
консипредмет

Консуперномически
консипредмет

Просуперномически
консипредмет

Икосуперномически
консипредмет

Екссуперномически
консипредмет

Фисуперномически
консипредмет

Хистореномически
консипредмет

Реномически
консипредмет

Субреномически
консипредмет

Конреномически
консипредмет

Прореномически
консипредмет

Икореномически
консипредмет

Ексреномически
консипредмет

Фиреномически
консипредмет

73

635

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
консипредмет
Хистоекзосубномически
консипредмет

СубСоционосоциономически
мически
консиконсипредмет
предмет

Консоциономически
консипредмет

Просоциономически
консипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
консиконсипредмет предмет

Фисоциономически
консипредмет

Субекзосубномически
консипредмет

Конекзосубномически
консипредмет

Проекзосубномически
консипредмет

Икоекзосубномически
консипредмет

Фиекзосубномически
консипредмет

Екзосубномически
консипредмет

74

636

Ексекзосубномически
консипредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия комбипредмет според комбипървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Комбипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Комбипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
комбипредмет

Логосубфорномически
комбипредмет

Логоконфорномически
комбипредмет

Логопрофорномически
комбипредмет

Логоикофорномически
комбипредмет

Логоексфорномически
комбипредмет

Логофифорномически
комбипредмет

Хистофорномически
комбипредмет

Форномически
комбипредмет

Субфорномически
комбипредмет

Конфорномически
комбипредмет

Профорномически
комбипредмет

Икофорномически
комбипредмет

Ексфорномически
комбипредмет

Фифорномически
комбипредмет

Хистотехномически
комбипредмет

Техномически
комбипредмет

Субтехномически
комбипредмет

Контехномически
комбипредмет

Протехномически
комбипредмет

Икотехномически
комбипредмет

Екстехномически
комбипредмет

Фитехномически
комбипредмет

Хистосубномически
комбипредмет

Субномически
комбипредмет

Субсубномически
комбипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
комбикомбикомбикомбикомбипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
комбипредмет

Суперномически
комбипредмет

Субсуперномически
комбипредмет

Консуперномически
комбипредмет

Просуперномически
комбипредмет

Икосуперномически
комбипредмет

Екссуперномически
комбипредмет

Фисуперномически
комбипредмет

Хистореномически
комбипредмет

Реномически
комбипредмет

Субреномически
комбипредмет

Конреномически
комбипредмет

Прореномически
комбипредмет

Икореномически
комбипредмет

Ексреномически
комбипредмет

Фиреномически
комбипредмет

75

637

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
комбипредмет
Хистоекзосубномически
комбипредмет

СубСоционосоциономически
мически
комбикомбипредмет
предмет

Консоциономически
комбипредмет

Просоциономически
комбипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
комбикомбипредмет предмет

Фисоциономически
комбипредмет

Субекзосубномически
комбипредмет

Конекзосубномически
комбипредмет

Проекзосубномически
комбипредмет

Икоекзосубномически
комбипредмет

Фиекзосубномически
комбипредмет

Екзосубномически
комбипредмет

76

638

Ексекзосубномически
комбипредмет
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Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогофорномическия комунипредмет според комунипървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Комунипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Комунипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
комунипредмет

Логосубфорномически
комунипредмет

Логоконфорномически
комунипредмет

Логопрофорномически
комунипредмет

Логоикофорномически
комунипредмет

Логоексфорномически
комунипредмет

Логофифорномически
комунипредмет

Хистофорномически
комунипредмет

Форномически
комунипредмет

Субфорномически
комунипредмет

Конфорномически
комунипредмет

Профорномически
комунипредмет

Икофорномически
комунипредмет

Ексфорномически
комунипредмет

Фифорномически
комунипредмет

Хистотехномически
комунипредмет

Техномически
комунипредмет

Субтехномически
комунипредмет

Контехномически
комунипредмет

Протехномически
комунипредмет

Икотехномически
комунипредмет

Екстехномически
комунипредмет

Фитехномически
комунипредмет

Хистосубномически
комунипредмет

Субномически
комунипредмет

Субсубномически
комунипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
комуни- комуни- комуни- комуни- комунипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
комунипредмет

Суперномически
комунипредмет

Субсуперномически
комунипредмет

Консуперномически
комунипредмет

Просуперномически
комунипредмет

Икосуперномически
комунипредмет

Екссуперномически
комунипредмет

Фисуперномически
комунипредмет

Хистореномически
комунипредмет

Реномически
комунипредмет

Субреномически
комунипредмет

Конреномически
комунипредмет

Прореномически
комунипредмет

Икореномически
комунипредмет

Ексреномически
комунипредмет

Фиреномически
комунипредмет

77

639

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
комунипредмет
Хистоекзосубномически
комунипредмет

СубСоционосоциономически
мически
комуникомунипредмет
предмет

Консоциономически
комунипредмет

Просоциономически
комунипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
комуни- комунипредмет предмет

Фисоциономически
комунипредмет

Субекзосубномически
комунипредмет

Конекзосубномически
комунипредмет

Проекзосубномически
комунипредмет

Икоекзосубномически
комунипредмет

Фиекзосубномически
комунипредмет

Екзосубномически
комунипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогофорномическия левелпредмет според левелпървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Левелпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Левелпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
левелпредмет

Логосубфорномически
левелпредмет

Логоконфорномически
левелпредмет

Логопрофорномически
левелпредмет

Логоикофорномически
левелпредмет

Логоексфорномически
левелпредмет

Логофифорномически
левелпредмет

Хистофорномически
левелпредмет

Форномически
левелпредмет

Субфорномически
левелпредмет

Конфорномически
левелпредмет

Профорномически
левелпредмет

Икофорномически
левелпредмет

Ексфорномически
левелпредмет

Фифорномически
левелпредмет

Хистотехномически
левелпредмет

Техномически
левелпредмет

Субтехномически
левелпредмет

Контехномически
левелпредмет

Протехномически
левелпредмет

Икотехномически
левелпредмет

Екстехномически
левелпредмет

Фитехномически
левелпредмет

Хистосубномически
левелпредмет

Субномически
левелпредмет

Субсубномически
левелпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
левеллевеллевеллевеллевелпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
левелпредмет

Суперномически
левелпредмет

Субсуперномически
левелпредмет

Консуперномически
левелпредмет

Просуперномически
левелпредмет

Икосуперномически
левелпредмет

Екссуперномически
левелпредмет

Фисуперномически
левелпредмет

Хистореномически
левелпредмет

Реномически
левелпредмет

Субреномически
левелпредмет

Конреномически
левелпредмет

Прореномически
левелпредмет

Икореномически
левелпредмет

Ексреномически
левелпредмет

Фиреномически
левелпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
левелпредмет
Хистоекзосубномически
левелпредмет

СубСоционосоциономически
мически
левеллевелпредмет
предмет

Консоциономически
левелпредмет

Просоциономически
левелпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
левеллевелпредмет предмет

Фисоциономически
левелпредмет

Субекзосубномически
левелпредмет

Конекзосубномически
левелпредмет

Проекзосубномически
левелпредмет

Икоекзосубномически
левелпредмет

Фиекзосубномически
левелпредмет

Екзосубномически
левелпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогофорномическия рангпредмет според рангпървичната
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Рангпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Рангпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
рангпредмет

Логосубфорномически
рангпредмет

Логоконфорномически
рангпредмет

Логопрофорномически
рангпредмет

Логоикофорномически
рангпредмет

Логоексфорномически
рангпредмет

Логофифорномически
рангпредмет

Хистофорномически
рангпредмет

Форномически
рангпредмет

Субфорномически
рангпредмет

Конфорномически
рангпредмет

Профорномически
рангпредмет

Икофорномически
рангпредмет

Ексфорномически
рангпредмет

Фифорномически
рангпредмет

Хистотехномически
рангпредмет

Техномически
рангпредмет

Субтехномически
рангпредмет

Контехномически
рангпредмет

Протехномически
рангпредмет

Икотехномически
рангпредмет

Екстехномически
рангпредмет

Фитехномически
рангпредмет

Хистосубномически
рангпредмет

Субномически
рангпредмет

Субсубномически
рангпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
рангрангрангрангрангпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
рангпредмет

Суперномически
рангпредмет

Субсуперномически
рангпредмет

Консуперномически
рангпредмет

Просуперномически
рангпредмет

Икосуперномически
рангпредмет

Екссуперномически
рангпредмет

Фисуперномически
рангпредмет

Хистореномически
рангпредмет

Реномически
рангпредмет

Субреномически
рангпредмет

Конреномически
рангпредмет

Прореномически
рангпредмет

Икореномически
рангпредмет

Ексреномически
рангпредмет

Фиреномически
рангпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
рангпредмет
Хистоекзосубномически
рангпредмет

СубСоционосоциономически
мически
рангрангпредмет
предмет

Консоциономически
рангпредмет

Просоциономически
рангпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
рангрангпредмет предмет

Фисоциономически
рангпредмет

Субекзосубномически
рангпредмет

Конекзосубномически
рангпредмет

Проекзосубномически
рангпредмет

Икоекзосубномически
рангпредмет

Фиекзосубномически
рангпредмет

Екзосубномически
рангпредмет

Ексекзосубномически
рангпредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогообобщеност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (organic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness),
която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа обобщеност* (organic ingrediental fornomic generalizedness), органическата ингредиентна форномическа логичност* (nomic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]:
(8) към понятието за хилогообофорномика* (hilogogefornomy) (съкратено
от историчностно-логичностна обобщена форномика) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според обоорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (georganic
ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(9) към понятието за хилогосубстофорномика* (hilogosubstofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна субстанциалностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 9 [т.е. разновидности
според субстоорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (substoorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(10) към понятието за хилогоконсифорномика* (hilogoconsifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна консистентностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 10 [т.е. разновидности
според консиорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (consiorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(11) към понятието за хилогокомбифорномика* (hilogocombifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна комбинаторностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 11 [т.е. разновидности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------според комбиорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (combiorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(12) към понятието за хилогокомунифорномика* (hilogocommunifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна общностностна форномика)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 12 [т.е. разновидности според комуниорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (communiorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(13) към понятието за хилоголевелфорномика* (hilogolevelfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна равнищностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 13 [т.е. разновидности според левелорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (levelorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)];
(14) към понятието за хилогорангфорномика* (hilogorangefornomy) (съкратено от историчностно-логичностна обхватностна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 14 [т.е. разновидности според рангорганическата ингредиентна форномическа хилогообобщеност* (rangeorganic ingrediental fornomic hilogogeneralizedness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогообофорномиката според обоорганическата ингредиентна
форномическа хилогообобщеност

Обоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Обоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логообофорномика

Логообосубфорномика

Логообоконфорномика

Логообопрофорномика

Логообоикофорномика

Логообоексфорномика

Логообофифорномика

Хистообофорномика

Обофорномика

Обосубфорномика

Обоконфорномика

Обопрофорномика

Обоикофорномика

Обоексфорномика

Обофифорномика

Хистооботехномика

Оботехномика

Обосубтехномика

Обоконтехномика

Обопротехномика

Обоикотехномика

Обоекстехномика

Обофитехномика

Хистообосубномика

Обосубномика

Обосубсубномика
(обосубномика)

Обоконсубномика
(обоконномика)

Обопросубномика
(обопрономика)

Обоикосубномика
(обоикономика)

Обоекссубномика
(обоексномика)

Обофисубномика
(обофиномика)

Хистообосуперномика

Обосуперномика

Обосубсуперномика

Обоконсуперномика

Обопросуперномика

Обоикосуперномика

Обоекссуперномика

Обофисуперномика

Хистообореномика

Обореномика

Обосубреномика

Обоконреномика

Обопрореномика

Обоикореномика

Обоексреномика

Обофиреномика

Хистообосоциономика

Обосоциономика

Обосубсоциономика

Обоконсоциономика

Обопросоциономика

Обоикосоциономика

Обоекссоциономика

Обофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистообоекзосубномика

Обоекзосубномика

Обосубекзосубномика

Обоконекзосубномика

85

Обопроекзосубномика

Обоикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 9. Разновидности на хилогосубстофорномиката според субстоорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Субстоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Субстоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосубстофорномика

Логосубстосубфорномика

Логосубстоконфорномика

Логосубстопрофорномика

Логосубстоикофорномика

Логосубстоексфорномика

Логосубстофифорномика

Хистосубстофорномика

Субстофорномика

Субстосубфорномика

Субстоконфорномика

Субстопрофорномика

Субстоикофорномика

Субстоексфорномика

Субстофифорномика

Хистосубстотехномика

Субстотехномика

Субстосубтехномика

Субстоконтехномика

Субстопротехномика

Субстоикотехномика

Субстоекстехномика

Субстофитехномика

Хистосубстосубномика

Субстосубномика

Субстосубсубномика
(субстосубномика)

Субстоконсубномика
(субстоконномика)

Субстопросубномика
(субстопрономика)

Субстоикосубномика
(субстоикономика)

Субстоекссубномика
(субстоексномика)

Субстофисубномика
(субстофиномика)

Хистосубстосуперномика

Субстосуперномика

Субстосубсуперномика

Субстоконсуперномика

Субстопросуперномика

Субстоикосуперномика

Субстоекссуперномика

Субстофисуперномика

Хистосубстореномика

Субстореномика

Субстосубреномика

Субстоконреномика

Субстопрореномика

Субстоикореномика

Субстоексреномика

Субстофиреномика

Хистосубстосоциономика

Субстосоциономика

Субстосубсоциономика

Субстоконсоциономика

Субстопросоциономика

Субстоикосоциономика

Субстоекссоциономика

Субстофисоциономика

86

648

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосубстоекзосубномика

Субстоекзосубномика

Субстосубекзосубномика

Субстоконекзосубномика

87

Субстопроекзосубномика

Субстоикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 10. Разновидности на хилогоконсифорномиката според консиорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Консиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Консиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоконсифорномика

Логоконсисубфорномика

Логоконсиконфорномика

Логоконсипрофорномика

Логоконсиикофорномика

Логоконсиексфорномика

Логоконсифифорномика

Хистоконсифорномика

Консифорномика

Консисубфорномика

Консиконфорномика

Консипрофорномика

Консиикофорномика

Консиексфорномика

Консифифорномика

Хистоконситехномика

Конситехномика

Консисубтехномика

Консиконтехномика

Консипротехномика

Консиикотехномика

Консиекстехномика

Консифитехномика

Хистоконсисубномика

Консисубномика

Консисубсубномика
(консисубномика)

Консиконсубномика
(консиконномика)

Консипросубномика
(консипрономика)

Консиикосубномика
(консиикономика)

Консиекссубномика
(консиексномика)

Консифисубномика
(консифиномика)

Хистоконсисуперномика

Консисуперномика

Консисубсуперномика

Консиконсуперномика

Консипросуперномика

Консиикосуперномика

Консиекссуперномика

Консифисуперномика

Хистоконсиреномика

Консиреномика

Консисубреномика

Консиконреномика

Консипрореномика

Консиикореномика

Консиексреномика

Консифиреномика

Хистоконсисоциономика

Консисоциономика

Консисубсоциономика

Консиконсоциономика

Консипросоциономика

Консиикосоциономика

Консиекссоциономика

Консифисоциономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоконсиекзосубномика

Консиекзосубномика

Консисубекзосубномика

Консиконекзосубномика

89

Консипроекзосубномика

Консиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 11. Разновидности на хилогокомбифорномиката според комбиорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Комбиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Комбиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокомбифорномика

Логокомбисубфорномика

Логокомбиконфорномика

Логокомбипрофорномика

Логокомбиикофорномика

Логокомбиексфорномика

Логокомбифифорномика

Хистокомбифорномика

Комбифорномика

Комбисубфорномика

Комбиконфорномика

Комбипрофорномика

Комбиикофорномика

Комбиексфорномика

Комбифифорномика

Хистокомбитехномика

Комбитехномика

Комбисубтехномика

Комбиконтехномика

Комбипротехномика

Комбиикотехномика

Комбиекстехномика

Комбифитехномика

Хистокомбисубномика

Комбисубномика

Комбисубсубномика
(комбисубномика)

Комбиконсубномика
(комбиконномика)

Комбипросубномика
(комбипрономика)

Комбиикосубномика
(комбиикономика)

Комбиекссубномика
(комбиексномика)

Комбифисубномика
(комбифиномика)

Хистокомбисуперномика

Комбисуперномика

Комбисубсуперномика

Комбиконсуперномика

Комбипросуперномика

Комбиикосуперномика

Комбиекссуперномика

Комбифисуперномика

Хистокомбиреномика

Комбиреномика

Комбисубреномика

Комбиконреномика

Комбипрореномика

Комбиикореномика

Комбиексреномика

Комбифиреномика

Хистокомбисоциономика

Комбисоциономика

Комбисубсоциономика

Комбиконсоциономика

Комбипросоциономика

Комбиикосоциономика

Комбиекссоциономика

Комбифисоциономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокомбиекзосубномика

Комбиекзосубномика

Комбисубекзосубномика

Комбиконекзосубномика

91

Комбипроекзосубномика

Комбиикоекзосубномика

653

Комбиексекзосубномика

Комбифиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 12. Разновидности на хилогокомунифорномиката според комуниорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Комуниорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Комуниорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокомунифорномика

Логокомунисубфорномика

Логокомуниконфорномика

Логокомунипрофорномика

Логокомуниикофорномика

Логокомуниексфорномика

Логокомунифифорномика

Хистокомунифорномика

Комунифорномика

Комунисубфорномика

Комуниконфорномика

Комунипрофорномика

Комуниикофорномика

Комуниексфорномика

Комунифифорномика

Хистокомунитехномика

Комунитехномика

Комунисубтехномика

Комуниконтехномика

Комунипротехномика

Комуниикотехномика

Комуниекстехномика

Комунифитехномика

Хистокомунисубномика

Комунисубномика

Комуни- Комуни- Комуни- Комуни- Комуни- Комунисубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(комуни- (комуни- (комуни- (комуни- (комуни- (комунисубконпроикоексфиномика) номика) номика) номика) номика) номика)

Хистокомунисуперномика

Комунисуперномика

Комунисубсуперномика

Комуниконсуперномика

Комунипросуперномика

Комуниикосуперномика

Комуниекссуперномика

Комунифисуперномика

Хистокомуниреномика

Комуниреномика

Комунисубреномика

Комуниконреномика

Комунипрореномика

Комуниикореномика

Комуниексреномика

Комунифиреномика

Хистокомунисоциономика

Комунисоциономика

Комунисубсоциономика

Комуниконсоциономика

Комунипросоциономика

Комуниикосоциономика

Комуниекссоциономика

Комунифисоциономика
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокомуниекзосубномика

Комуниекзосубномика

Комунисубекзосубномика

Комуниконекзосубномика

93

Комунипроекзосубномика

Комуниикоекзосубномика
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Комуниексекзосубномика

Комунифиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 13. Разновидности на хилоголевелфорномиката според левелорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Левелорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Левелорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логолевелфорномика

Логолевелсубфорномика

Логолевелконфорномика

Логолевелпрофорномика

Логолевеликофорномика

Логолевелексфорномика

Логолевелфифорномика

Хистолевелфорномика

Левелфорномика

Левелсубфорномика

Левелконфорномика

Левелпрофорномика

Левеликофорномика

Левелексфорномика

Левелфифорномика

Хистолевелтехномика

Левелтехномика

Левелсубтехномика

Левелконтехномика

Левелпротехномика

Левеликотехномика

Левелекстехномика

Левелфитехномика

Хистолевелсубномика

Левелсубномика

Левелсубсубномика
(левелсубномика)

Левелконсубномика
(левелконномика)

Левелпросубномика
(левелпрономика)

Левеликосубномика
(левеликономика)

Левелекссубномика
(левелексномика)

Левелфисубномика
(левелфиномика)

Хистолевелсуперномика

Левелсуперномика

Левелсубсуперномика

Левелконсуперномика

Левелпросуперномика

Левеликосуперномика

Левелекссуперномика

Левелфисуперномика

Хистолевелреномика

Левелреномика

Левелсубреномика

Левелконреномика

Левелпрореномика

Левеликореномика

Левелексреномика

Левелфиреномика

Хистолевелсоциономика

Левелсоциономика

Левелсубсоциономика

Левелконсоциономика

Левелпросоциономика

Левеликосоциономика

Левелекссоциономика

Левелфисоциономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистолевелекзосубномика

Левелекзосубномика

Левелсубекзосубномика

Левелконекзосубномика

95

Левелпроекзосубномика

Левеликоекзосубномика
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Левелексекзосубномика

Левелфиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 14. Разновидности на хилогорангфорномиката според рангорганическата
ингредиентна форномическа хилогообобщеност

Рангорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Рангорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорангфорномика

Логорангсубфорномика

Логорангконфорномика

Логорангпрофорномика

Логорангикофорномика

Логорангексфорномика

Логорангфифорномика

Хисторангфорномика

Рангфорномика

Рангсубфорномика

Рангконфорномика

Рангпрофорномика

Рангикофорномика

Рангексфорномика

Рангфифорномика

Хисторангтехномика

Рангтехномика

Рангсубтехномика

Рангконтехномика

Рангпротехномика

Рангикотехномика

Рангекстехномика

Рангфитехномика

Хисторангсубномика

Рангсубномика

Рангсубсубномика
(рангсубномика)

Рангконсубномика
(рангконномика)

Рангпросубномика
(рангпрономика)

Рангикосубномика
(рангикономика)

Рангекссубномика
(рангексномика)

Рангфисубномика
(рангфиномика)

Хисторангсуперномика

Рангсуперномика

Рангсубсуперномика

Рангконсуперномика

Рангпросуперномика

Рангикосуперномика

Рангекссуперномика

Рангфисуперномика

Хисторангреномика

Рангреномика

Рангсубреномика

Рангконреномика

Рангпрореномика

Рангикореномика

Рангексреномика

Рангфиреномика

Хисторанг.
социономика

Рангсоциономика

Рангсубсоциономика

Рангконсоциономика

Рангпросоциономика

Рангикосоциономика

Рангекссоциономика

Рангфисоциономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторангекзосубномика

Рангекзосубномика

Рангсубекзосубномика

Рангконекзосубномика

Рангпроекзосубномика

Рангикоекзосубномика

Рангексекзосубномика

Рангфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГООБХВАТНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogorangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна обхватност и съкратено от ингредиентна форномическа обхватност, ингредиентна форномическа логичност и
ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа обхватност, ингредиентна форномическа
логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват, (2)
съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на
развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогообхватност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогообхватност* (primary ingrediental fornomic hilogorangeness), която е комбинация
от първичната ингредиентна форномическа обхватност* (primary
ingrediental fornomic rangeness), първичната ингредиентна форномическа
логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически рангпредмет* (hilogofornomic
rangthing) (съкратено от историчностно-логичностен обхватностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според рангпървичната ингредиентна форномическа
хилогообхватност* (rangprimary ingrediental fornomic hilogorangeness)];
(2) към понятието за хилогофорномически партипредмет*
(hilogofornomic partithing) (съкратено от историчностно-логичностен партифорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според партипървичната ингредиентна форно97

659

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа
хилогообхватност*
(partiprimary
ingrediental
fornomic
hilogorangeness)];
(3)
към
понятието
за
хилогофорномически
групопредмет*
(hilogofornomic groupthing) (съкратено от историчностно-логичностен групофорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 3 [т.е. разновидности според групопървичната ингредиентна форномическа
хилогообхватност*
(groupprimary
ingrediental
fornomic
hilogorangeness)];
(4) към понятието за хилогофорномически компрепредмет*
(hilogofornomic comprething) (съкратено от историчностно-логичностен
компрефорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 3 [т.е. разновидности според компрепървичната ингредиентна форномическа
хилогообхватност*
(compreprimary
ingrediental
fornomic
hilogorangeness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия рангпредмет според рангпървичната
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Рангпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Рангпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
рангпредмет

Логосубфорномически
рангпредмет

Логоконфорномически
рангпредмет

Логопрофорномически
рангпредмет

Логоикофорномически
рангпредмет

Логоексфорномически
рангпредмет

Логофифорномически
рангпредмет

Хистофорномически
рангпредмет

Форномически
рангпредмет

Субфорномически
рангпредмет

Конфорномически
рангпредмет

Профорномически
рангпредмет

Икофорномически
рангпредмет

Ексфорномически
рангпредмет

Фифорномически
рангпредмет

Хистотехномически
рангпредмет

Техномически
рангпредмет

Субтехномически
рангпредмет

Контехномически
рангпредмет

Протехномически
рангпредмет

Икотехномически
рангпредмет

Екстехномически
рангпредмет

Фитехномически
рангпредмет

Хистосубномически
рангпредмет

Субномически
рангпредмет

Субсубномически
рангпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
рангрангрангрангрангпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
рангпредмет

Суперномически
рангпредмет

Субсуперномически
рангпредмет

Консуперномически
рангпредмет

Просуперномически
рангпредмет

Икосуперномически
рангпредмет

Екссуперномически
рангпредмет

Фисуперномически
рангпредмет

Хистореномически
рангпредмет

Реномически
рангпредмет

Субреномически
рангпредмет

Конреномически
рангпредмет

Прореномически
рангпредмет

Икореномически
рангпредмет

Ексреномически
рангпредмет

Фиреномически
рангпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
рангпредмет
Хистоекзосубномически
рангпредмет

СубСоционосоциономически
мически
рангрангпредмет
предмет

Консоциономически
рангпредмет

Просоциономически
рангпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
рангрангпредмет предмет

Фисоциономически
рангпредмет

Субекзосубномически
рангпредмет

Конекзосубномически
рангпредмет

Проекзосубномически
рангпредмет

Икоекзосубномически
рангпредмет

Фиекзосубномически
рангпредмет

Екзосубномически
рангпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия партипредмет според партипървичната
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Партипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Партипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
партипредмет

Логосубфорномически
партипредмет

Логоконфорномически
партипредмет

Логопрофорномически
партипредмет

Логоикофорномически
партипредмет

Логоексфорномически
партипредмет

Логофифорномически
партипредмет

Хистофорномически
партипредмет

Форномически
партипредмет

Субфорномически
партипредмет

Конфорномически
партипредмет

Профорномически
партипредмет

Икофорномически
партипредмет

Ексфорномически
партипредмет

Фифорномически
партипредмет

Хистотехномически
партипредмет

Техномически
партипредмет

Субтехномически
партипредмет

Контехномически
партипредмет

Протехномически
партипредмет

Икотехномически
партипредмет

Екстехномически
партипредмет

Фитехномически
партипредмет

Хистосубномически
партипредмет

Субномически
партипредмет

Субсубномически
партипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
партипартипартипартипартипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
партипредмет

Суперномически
партипредмет

Субсуперномически
партипредмет

Консуперномически
партипредмет

Просуперномически
партипредмет

Икосуперномически
партипредмет

Екссуперномически
партипредмет

Фисуперномически
партипредмет

Хистореномически
партипредмет

Реномически
партипредмет

Субреномически
партипредмет

Конреномически
партипредмет

Прореномически
партипредмет

Икореномически
партипредмет

Ексреномически
партипредмет

Фиреномически
партипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
партипредмет
Хистоекзосубномически
партипредмет

СубСоционосоциономически
мически
партипартипредмет
предмет

Консоциономически
партипредмет

Просоциономически
партипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
партипартипредмет предмет

Фисоциономически
партипредмет

Субекзосубномически
партипредмет

Конекзосубномически
партипредмет

Проекзосубномически
партипредмет

Икоекзосубномически
партипредмет

Фиекзосубномически
партипредмет

Екзосубномически
партипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия групопредмет според групопървичната
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Групопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Групопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
групопредмет

Логосубфорномически
групопредмет

Логоконфорномически
групопредмет

Логопрофорномически
групопредмет

Логоикофорномически
групопредмет

Логоексфорномически
групопредмет

Логофифорномически
групопредмет

Хистофорномически
групопредмет

Форномически
групопредмет

Субфорномически
групопредмет

Конфорномически
групопредмет

Профорномически
групопредмет

Икофорномически
групопредмет

Ексфорномически
групопредмет

Фифорномически
групопредмет

Хистотехномически
групопредмет

Техномически
групопредмет

Субтехномически
групопредмет

Контехномически
групопредмет

Протехномически
групопредмет

Икотехномически
групопредмет

Екстехномически
групопредмет

Фитехномически
групопредмет

Хистосубномически
групопредмет

Субномически
групопредмет

Субсубномически
групопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
групогрупогрупогрупогрупопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
групопредмет

Суперномически
групопредмет

Субсуперномически
групопредмет

Консуперномически
групопредмет

Просуперномически
групопредмет

Икосуперномически
групопредмет

Екссуперномически
групопредмет

Фисуперномически
групопредмет

Хистореномически
групопредмет

Реномически
групопредмет

Субреномически
групопредмет

Конреномически
групопредмет

Прореномически
групопредмет

Икореномически
групопредмет

Ексреномически
групопредмет

Фиреномически
групопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
групопредмет
Хистоекзосубномически
групопредмет

СубСоционосоциономически
мически
групогрупопредмет
предмет

Консоциономически
групопредмет

Просоциономически
групопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
групогрупопредмет предмет

Фисоциономически
групопредмет

Субекзосубномически
групопредмет

Конекзосубномически
групопредмет

Проекзосубномически
групопредмет

Икоекзосубномически
групопредмет

Фиекзосубномически
групопредмет

Екзосубномически
групопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия компрепредмет според компрепървичната
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Компрепървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Компрепървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
компрепредмет

Логосубфорномически
компрепредмет

Логоконфорномически
компрепредмет

Логопрофорномически
компрепредмет

Логоикофорномически
компрепредмет

Логоексфорномически
компрепредмет

Логофифорномически
компрепредмет

Хистофорномически
компрепредмет

Форномически
компрепредмет

Субфорномически
компрепредмет

Конфорномически
компрепредмет

Профорномически
компрепредмет

Икофорномически
компрепредмет

Ексфорномически
компрепредмет

Фифорномически
компрепредмет

Хистотехномически
компрепредмет

Техномически
компрепредмет

Субтехномически
компрепредмет

Контехномически
компрепредмет

Протехномически
компрепредмет

Икотехномически
компрепредмет

Екстехномически
компрепредмет

Фитехномически
компрепредмет

Хистосубномически
компрепредмет

Субномически
компрепредмет

Субсубномически
компрепредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
компрекомпре- компре- компре- компрепредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
компрепредмет

Суперномически
компрепредмет

Субсуперномически
компрепредмет

Консуперномически
компрепредмет

Просуперномически
компрепредмет

Икосуперномически
компрепредмет

Екссуперномически
компрепредмет

Фисуперномически
компрепредмет

Хистореномически
компрепредмет

Реномически
компрепредмет

Субреномически
компрепредмет

Конреномически
компрепредмет

Прореномически
компрепредмет

Икореномически
компрепредмет

Ексреномически
компрепредмет

Фиреномически
компрепредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
компрепредмет
Хистоекзосубномически
компрепредмет

СубСоционосоциономически
мически
компрекомпрепредмет
предмет

Консоциономически
компрепредмет

Просоциономически
компрепредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
компре- компрепредмет предмет

Фисоциономически
компрепредмет

Субекзосубномически
компрепредмет

Конекзосубномически
компрепредмет

Проекзосубномически
компрепредмет

Икоекзосубномически
компрепредмет

Фиекзосубномически
компрепредмет

Екзосубномически
компрепредмет

Ексекзосубномически
компрепредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогообхватност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогообхватност* (organic ingrediental fornomic hilogorangeness), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа обхватност*
(organic ingrediental fornomic rangeness), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогорангфорномика* (hilogorangfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна обхватностна форномка) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според рангорганическата ингредиентна форномическа хилогообхватност* (rangorganic
ingrediental fornomic hilogorangeness)];
(2) към понятието за хилогопартифорномика* (hilogopartifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна партиобхватностна форномка)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според партиорганическата ингредиентна форномическа хилогорангобхватност* (partiorganic ingrediental fornomic hilogorangeness)];
(3) към понятието за хилогогрупофорномика* (hilogogroupfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна групообхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според
групоорганическата ингредиентна форномическа хилогообхватност*
(grouporganic ingrediental fornomic hilogorangeness)];
(4) към понятието за хилогокомпрефорномика* (hilogocomprefornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна компреобхватностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------според компреорганическата ингредиентна форномическа хилогообхватност* (compreorganic ingrediental fornomic hilogorangeness)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогорангфорномиката според рангорганическата
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Рангорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Рангорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логорангфорномика

Логорангсубфорномика

Логорангконфорномика

Логорангпрофорномика

Логорангикофорномика

Логорангексфорномика

Логорангфифорномика

Хисторангфорномика

Рангфорномика

Рангсубфорномика

Рангконфорномика

Рангпрофорномика

Рангикофорномика

Рангексфорномика

Рангфифорномика

Хисторангтехномика

Рангтехномика

Рангсубтехномика

Рангконтехномика

Рангпротехномика

Рангикотехномика

Рангекстехномика

Рангфитехномика

Хисторангсубномика

Рангсубномика

Рангсубсубномика
(рангсубномика)

Рангконсубномика
(рангконномика)

Рангпросубномика
(рангпрономика)

Рангикосубномика
(рангикономика)

Рангекссубномика
(рангексномика)

Рангфисубномика
(рангфиномика)

Хисторангсуперномика

Рангсуперномика

Рангсубсуперномика

Рангконсуперномика

Рангпросуперномика

Рангикосуперномика

Рангекссуперномика

Рангфисуперномика

Хисторангреномика

Рангреномика

Рангсубреномика

Рангконреномика

Рангпрореномика

Рангикореномика

Рангексреномика

Рангфиреномика

Хисторангсоциономика

Рангсоциономика

Рангсубсоциономика

Рангконсоциономика

Рангпросоциономика

Рангикосоциономика

Рангекссоциономика

Рангфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хисторангекзосубномика

Рангекзосубномика

Рангсубекзосубномика

Рангконекзосубномика

109

Рангпроекзосубномика

Рангикоекзосубномика
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Рангексекзосубномика

Рангфиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогопартифорномиката според партиорганическата
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Партиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Партиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопартифорномика

Логопартисубфорномика

Логопартиконфорномика

Логопартипрофорномика

Логопартиикофорномика

Логопартиексфорномика

Логопартифифорномика

Хистопартифорномика

Партифорномика

Партисубфорномика

Партиконфорномика

Партипрофорномика

Партиикофорномика

Партиексфорномика

Партифифорномика

Хистопартитехномика

Партитехномика

Партисубтехномика

Партиконтехномика

Партипротехномика

Партиикотехномика

Партиекстехномика

Партифитехномика

Хистопартисубномика

Партисубномика

Партисубсубномика
(партисубномика)

Партиконсубномика
(партиконномика)

Партипросубномика
(партипрономика)

Партиикосубномика
(партиикономика)

Партиекссубномика
(партиексномика)

Партифисубномика
(партифиномика)

Хистопартисуперномика

Партисуперномика

Партисубсуперномика

Партиконсуперномика

Партипросуперномика

Партиикосуперномика

Партиекссуперномика

Партифисуперномика

Хистопартиреномика

Партиреномика

Партисубреномика

Партиконреномика

Партипрореномика

Партиикореномика

Партиексреномика

Партифиреномика

Хистопартисоциономика

Партисоциономика

Партисубсоциономика

Партиконсоциономика

Партипросоциономика

Партиикосоциономика

Партиекссоциономика

Партифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопартиекзосубномика

Партиекзосубномика

Партисубекзосубномика

Партиконекзосубномика

111

Партипроекзосубномика

Партиикоекзосубномика
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Партиексекзосубномика

Партифиекзосубномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогогрупофорномиката според групоорганическата
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Групоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Групоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логогрупофорномика

Логогрупосубфорномика

Логогрупоконфорномика

Логогрупопрофорномика

Логогрупоикофорномика

Логогрупоексфорномика

Логогрупофифорномика

Хистогрупофорномика

Групофорномика

Групосубфорномика

Групоконфорномика

Групопрофорномика

Групоикофорномика

Групоексфорномика

Групофифорномика

Хистогрупотехномика

Групотехномика

Групосубтехномика

Групоконтехномика

Групопротехномика

Групоикотехномика

Групоекстехномика

Групофитехномика

Хистогрупосубномика

Групосубномика

Групосубсубномика
(групосубномика)

Групоконсубномика
(групоконномика)

Групопросубномика
(групопрономика)

Групоикосубномика
(групоикономика)

Групоекссубномика
(групоексномика)

Групофисубномика
(групофиномика)

Хистогрупосуперномика

Групосуперномика

Групосубсуперномика

Групоконсуперномика

Групопросуперномика

Групоикосуперномика

Групоекссуперномика

Групофисуперномика

Хистогрупореномика

Групореномика

Групосубреномика

Групоконреномика

Групопрореномика

Групоикореномика

Групоексреномика

Групофиреномика

Хистогрупосоциономика

Групосоциономика

Групосубсоциономика

Групоконсоциономика

Групопросоциономика

Групоикосоциономика

Групоекссоциономика

Групофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистогрупоекзосубномика

Групоекзосубномика

Групосубекзосубномика

Групоконекзосубномика

113

Групопроекзосубномика

Групоикоекзосубномика

675

Групоексекзосубномика

Групофиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогокомпрефорномиката според компреорганическата
ингредиентна форномическа хилогообхватност

Компреорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Компреорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокомпрефорномика

Логокомпресубфорномика

Логокомпреконфорномика

Логокомпрепрофорномика

Логокомпреикофорномика

Логокомпреексфорномика

Логокомпрефифорномика

Хистокомпрефорномика

Компрефорномика

Компресубфорномика

Компреконфорномика

Компрепрофорномика

Компреикофорномика

Компреексфорномика

Компрефифорномика

Хистокомпретехномика

Компретехномика

Компресубтехномика

Компреконтехномика

Компрепротехномика

Компреикотехномика

Компреекстехномика

Компрефитехномика

Хистокомпресубномика

Компресубномика

Компресубсубномика
(компресубномика)

Компреконсубномика
(компреконномика)

Компрепросубномика
(компрепрономика)

Компреикосубномика
(компреикономика)

Компреекссубномика
(компреексномика)

Компрефисубномика
(компрефиномика)

Хистокомпресуперномика

Компресуперномика

Компресубсуперномика

Компреконсуперномика

Компрепросуперномика

Компреикосуперномика

Компреекссуперномика

Компрефисуперномика

Хистокомпререномика

Компререномика

Компресубреномика

Компреконреномика

Компрепрореномика

Компреикореномика

Компреексреномика

Компрефиреномика

Хистокомпресоциономика

Компресоциономика

Компресубсоциономика

Компреконсоциономика

Компрепросоциономика

Компреикосоциономика

Компреекссоциономика

Компрефисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокомпреекзосубномика

Компреекзосубномика

Компресубекзосубномика

Компреконекзосубномика

Компрепроекзосубномика

Компреикоекзосубномика

Компреексекзосубномика

Компрефиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГООБЩНОСТНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogocombinationarity) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна общностност и съкратено от ингредиентна форномическа общностност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа общностност, ингредиентна
форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по
този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват, (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на
форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогообщностност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогообщностност* (primary ingrediental fornomic hilogocombinationarity), която е
комбинация от първичната ингредиентна форномическа общностност*
(primary ingrediental fornomic combinationarity), първичната ингредиентна
форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически комбипредмет*
(hilogofornomic combithing) (съкратено от историчностно-логичностен субкомбинаторностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според комбипървичната
ингредиентна
форномическа
хилогообщностност*
(combiprimary
ingrediental fornomic hilogocombinationarity)];
(2) към понятието за хилогофорномически джоинтпредмет*
(hilogofornomic jointthing) (съкратено от историчностно-логичностен съвкупен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 2 [т.е. разновидности според джоинтпървичната ингредиентна форномическа хилогообщностност* (jointprimary ingrediental fornomic
hilogocombinationarity)];
(3)
към
понятието
за
хилогофорномически
тотипредмет*
(hilogofornomic totithing) (съкратено от историчностно-логичностен съвкупностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 3 [т.е. разновидности според тотипървичната ингредиентна форномическа
хилогообщностност*
(totiprimary
ingrediental
fornomic
hilogocombinationarity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия комбипредмет според комбипървичната
ингредиентна форномическа хилогообщностност

Комбипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Комбипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
комбипредмет

Логосубфорномически
комбипредмет

Логоконфорномически
комбипредмет

Логопрофорномически
комбипредмет

Логоикофорномически
комбипредмет

Логоексфорномически
комбипредмет

Логофифорномически
комбипредмет

Хистофорномически
комбипредмет

Форномически
комбипредмет

Субфорномически
комбипредмет

Конфорномически
комбипредмет

Профорномически
комбипредмет

Икофорномически
комбипредмет

Ексфорномически
комбипредмет

Фифорномически
комбипредмет

Хистотехномически
комбипредмет

Техномически
комбипредмет

Субтехномически
комбипредмет

Контехномически
комбипредмет

Протехномически
комбипредмет

Икотехномически
комбипредмет

Екстехномически
комбипредмет

Фитехномически
комбипредмет

Хистосубномически
комбипредмет

Субномически
комбипредмет

Субсубномически
комбипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
комбикомбикомбикомбикомбипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
комбипредмет

Суперномически
комбипредмет

Субсуперномически
комбипредмет

Консуперномически
комбипредмет

Просуперномически
комбипредмет

Икосуперномически
комбипредмет

Екссуперномически
комбипредмет

Фисуперномически
комбипредмет

Хистореномически
комбипредмет

Реномически
комбипредмет

Субреномически
комбипредмет

Конреномически
комбипредмет

Прореномически
комбипредмет

Икореномически
комбипредмет

Ексреномически
комбипредмет

Фиреномически
комбипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
комбипредмет
Хистоекзосубномически
комбипредмет

СубСоционосоциономически
мически
комбикомбипредмет
предмет

Консоциономически
комбипредмет

Просоциономически
комбипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
комбикомбипредмет предмет

Фисоциономически
комбипредмет

Субекзосубномически
комбипредмет

Конекзосубномически
комбипредмет

Проекзосубномически
комбипредмет

Икоекзосубномически
комбипредмет

Фиекзосубномически
комбипредмет

Екзосубномически
комбипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия джоинтпредмет според джоинтпървичната
ингредиентна форномическа хилогообщностност

Джоинтпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Джоинтпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
джоинтпредмет

Логосубфорномически
джоинтпредмет

Логоконфорномически
джоинтпредмет

Логопрофорномически
джоинтпредмет

Логоикофорномически
джоинтпредмет

Логоексфорномически
джоинтпредмет

Логофифорномически
джоинтпредмет

Хистофорномически
джоинтпредмет

Форномически
джоинтпредмет

Субфорномически
джоинтпредмет

Конфорномически
джоинтпредмет

Профорномически
джоинтпредмет

Икофорномически
джоинтпредмет

Ексфорномически
джоинтпредмет

Фифорномически
джоинтпредмет

Хистотехномически
джоинтпредмет

Техномически
джоинтпредмет

Субтехномически
джоинтпредмет

Контехномически
джоинтпредмет

Протехномически
джоинтпредмет

Икотехномически
джоинтпредмет

Екстехномически
джоинтпредмет

Фитехномически
джоинтпредмет

Хистосубномически
джоинтпредмет

Субномически
джоинтпредмет

Субсубномически
джоинтпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
джоинт- джоинт- джоинт- джоинт- джоинтпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
джоинтпредмет

Суперномически
джоинтпредмет

Субсуперномически
джоинтпредмет

Консуперномически
джоинтпредмет

Просуперномически
джоинтпредмет

Икосуперномически
джоинтпредмет

Екссуперномически
джоинтпредмет

Фисуперномически
джоинтпредмет

Хистореномически
джоинтпредмет

Реномически
джоинтпредмет

Субреномически
джоинтпредмет

Конреномически
джоинтпредмет

Прореномически
джоинтпредмет

Икореномически
джоинтпредмет

Ексреномически
джоинтпредмет

Фиреномически
джоинтпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
джоинтпредмет
Хистоекзосубномически
джоинтпредмет

СубСоционосоциономически
мически
джоинтджоинтпредмет
предмет

Консоциономически
джоинтпредмет

Просоциономически
джоинтпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
джоинт- джоинтпредмет предмет

Фисоциономически
джоинтпредмет

Субекзосубномически
джоинтпредмет

Конекзосубномически
джоинтпредмет

Проекзосубномически
джоинтпредмет

Икоекзосубномически
джоинтпредмет

Фиекзосубномически
джоинтпредмет

Екзосубномически
джоинтпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия тотипредмет според тотипървичната
ингредиентна форномическа хилогообщностност

Тотипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Тотипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
тотипредмет

Логосубфорномически
тотипредмет

Логоконфорномически
тотипредмет

Логопрофорномически
тотипредмет

Логоикофорномически
тотипредмет

Логоексфорномически
тотипредмет

Логофифорномически
тотипредмет

Хистофорномически
тотипредмет

Форномически
тотипредмет

Субфорномически
тотипредмет

Конфорномически
тотипредмет

Профорномически
тотипредмет

Икофорномически
тотипредмет

Ексфорномически
тотипредмет

Фифорномически
тотипредмет

Хистотехномически
тотипредмет

Техномически
тотипредмет

Субтехномически
тотипредмет

Контехномически
тотипредмет

Протехномически
тотипредмет

Икотехномически
тотипредмет

Екстехномически
тотипредмет

Фитехномически
тотипредмет

Хистосубномически
тотипредмет

Субномически
тотипредмет

Субсубномически
тотипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
тотитотитотитотитотипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
тотипредмет

Суперномически
тотипредмет

Субсуперномически
тотипредмет

Консуперномически
тотипредмет

Просуперномически
тотипредмет

Икосуперномически
тотипредмет

Екссуперномически
тотипредмет

Фисуперномически
тотипредмет

Хистореномически
тотипредмет

Реномически
тотипредмет

Субреномически
тотипредмет

Конреномически
тотипредмет

Прореномически
тотипредмет

Икореномически
тотипредмет

Ексреномически
тотипредмет

Фиреномически
тотипредмет

121

683

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
тотипредмет
Хистоекзосубномически
тотипредмет

СубСоционосоциономически
мически
тотитотипредмет
предмет

Консоциономически
тотипредмет

Просоциономически
тотипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
тотитотипредмет предмет

Фисоциономически
тотипредмет

Субекзосубномически
тотипредмет

Конекзосубномически
тотипредмет

Проекзосубномически
тотипредмет

Икоекзосубномически
тотипредмет

Фиекзосубномически
тотипредмет

Екзосубномически
тотипредмет

Ексекзосубномически
тотипредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогообщностност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогообщностност*
(organic
ingrediental
fornomic
hilogocombinationarity), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа общностност* (organic ingrediental fornomic combinationarity),
органическата
ингредиентна
форномическа логичност*
(organic
ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа
исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогокомбифорномика* (hilogocombifornomy)
(съкратено от историчностно-логичностен комбинаторностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности
според комбиорганическата ингредиентна форномическа хилогообщностност* (combiorganic ingrediental fornomic hilogocombinationarity)];
(2) към понятието за хилогоджоинтфорномика* (hilogojointfornomy)
(съкратено от историчностно-логичностен съвкупна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според джоинторганическата ингредиентна форномическа хилогообщностност*
(jointorganic ingrediental fornomic hilogocombinationarity)];
(3) към понятието за хилогототифорномика* (hilogototifornomy) (съкратено от историчностно-логичностен съвкупностна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според тотиорганическата ингредиентна форномическа хилогообщностност* (totiorganic ingrediental fornomic hilogocombinationarity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогокомбифорномиката според комбиорганическата
ингредиентна форномическа хилогообщностност

Комбиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Комбиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логокомбифорномика

Логокомбисубфорномика

Логокомбиконфорномика

Логокомбипрофорномика

Логокомбиикофорномика

Логокомбиексфорномика

Логокомбифифорномика

Хистокомбифорномика

Комбифорномика

Комбисубфорномика

Комбиконфорномика

Комбипрофорномика

Комбиикофорномика

Комбиексфорномика

Комбифифорномика

Хистокомбитехномика

Комбитехномика

Комбисубтехномика

Комбиконтехномика

Комбипротехномика

Комбиикотехномика

Комбиекстехномика

Комбифитехномика

Хистокомбисубномика

Комбисубномика

Комбисубсубномика
(комбисубномика)

Комбиконсубномика
(комбиконномика)

Комбипросубномика
(комбипрономика)

Комбиикосубномика
(комбиикономика)

Комбиекссубномика
(комбиексномика)

Комбифисубномика
(комбифиномика)

Хистокомбисуперномика

Комбисуперномика

Комбисубсуперномика

Комбиконсуперномика

Комбипросуперномика

Комбиикосуперномика

Комбиекссуперномика

Комбифисуперномика

Хистокомбиреномика

Комбиреномика

Комбисубреномика

Комбиконреномика

Комбипрореномика

Комбиикореномика

Комбиексреномика

Комбифиреномика

Хистокомбисоциономика

Комбисоциономика

Комбисубсоциономика

Комбиконсоциономика

Комбипросоциономика

Комбиикосоциономика

Комбиекссоциономика

Комбифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистокомбиекзосубномика

Комбиекзосубномика

Комбисубекзосубномика

Комбиконекзосубномика

124

Комбипроекзосубномика

Комбиикоекзосубномика
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Комбиексекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогоджоинтфорномиката според джоинторганическата
ингредиентна форномическа хилогообщностност

Джоинторганическаингредиентна
форномическа
логичност

Джоинторганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоджоинтфорномика

Логоджоинтсубфорномика

Логоджоинтконфорномика

Логоджоинтпрофорномика

Логоджоинтикофорномика

Логоджоинтексфорномика

Логоджоинтфифорномика

Хистоджоинтфорномика

Джоинтфорномика

Джоинтсубфорномика

Джоинтконфорномика

Джоинтпрофорномика

Джоинтикофорномика

Джоинтексфорномика

Джоинтфифорномика

Хистоджоинттехномика

Джоинттехномика

Джоинтсубтехномика

Джоинтконтехномика

Джоинтпротехномика

Джоинтикотехномика

Джоинтекстехномика

Джоинтфитехномика

Хистоджоинтсубномика

Джоинтсубномика

Джоинт- Джоинт- Джоинт- Джоинт- Джоинт- Джоинтсубконпроикоексфисубсубсубсубсубсубномика
номика
номика
номика
номика
номика
(джоинт- (джоинт- (джоинт- (джоинт- (джоинт- (джоинтсубконпроикоексфиномика) номика) номика) номика) номика) номика)

Хистоджоинтсуперномика

Джоинтсуперномика

Джоинтсубсуперномика

Джоинтконсуперномика

Джоинтпросуперномика

Джоинтикосуперномика

Джоинтекссуперномика

Джоинтфисуперномика

Хистоджоинтреномика

Джоинтреномика

Джоинтсубреномика

Джоинтконреномика

Джоинтпрореномика

Джоинтикореномика

Джоинтексреномика

Джоинтфиреномика

Хистоджоинтсоциономика

Джоинтсоциономика

Джоинтсубсоциономика

Джоинтконсоциономика

Джоинтпросоциономика

Джоинтикосоциономика

Джоинтекссоциономика

Джоинтфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоджоинтекзосубномика

Джоинтекзосубномика

Джоинтсубекзосубномика

Джоинтконекзосубномика

126

Джоинтпроекзосубномика

Джоинтикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогототифорномиката според тотиорганическата ингредиентна
форномическа хилогообщностност

Тотиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Тотиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логототифорномика

Логототисубфорномика

Логототиконфорномика

Логототипрофорномика

Логототиикофорномика

Логототиексфорномика

Логототифифорномика

Хистототифорномика

Тотифорномика

Тотисубфорномика

Тотиконфорномика

Тотипрофорномика

Тотиикофорномика

Тотиексфорномика

Тотифифорномика

Хистототитехномика

Тотитехномика

Тотисубтехномика

Тотиконтехномика

Тотипротехномика

Тотиикотехномика

Тотиекстехномика

Тотифитехномика

Хистототисубномика

Тотисубномика

Тотисубсубномика
(тотисубномика)

Тотиконсубномика
(тотиконномика)

Тотипросубномика
(тотипрономика)

Тотиикосубномика
(тотиикономика)

Тотиекссубномика
(тотиексномика)

Тотифисубномика
(тотифиномика)

Хистототисуперномика

Тотисуперномика

Тотисубсуперномика

Тотиконсуперномика

Тотипросуперномика

Тотиикосуперномика

Тотиекссуперномика

Тотифисуперномика

Хистототиреномика

Тотиреномика

Тотисубреномика

Тотиконреномика

Тотипрореномика

Тотиикореномика

Тотиексреномика

Тотифиреномика

Хистототисоциономика

Тотисоциономика

Тотисубсоциономика

Тотиконсоциономика

Тотипросоциономика

Тотиикосоциономика

Тотиекссоциономика

Тотифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистототиекзосубномика

Тотиекзосубномика

Тотисубекзосубномика

Тотиконекзосубномика

Тотипроекзосубномика

Тотиикоекзосубномика

Тотиексекзосубномика

Тотифиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic hilogoposition) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна позиция и съкратено от ингредиентна форномическа
позиция, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
форномическа позиция, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1)
икономическите предмети мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката (което е разположение в
ширина), (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и
етапите) на развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и
на форномическите предмети и на техните разновидности)]; ингредиентен
форномически критерий, който едновременно изразява позиционирането на
форномиката, логиката на състоянието и историята на развитието на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогопозиция [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогопозиция*
(primary ingrediental fornomic hilogoposition), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental fornomic
position), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary
ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа
исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически позипредмет* (hilogofornomic
posithing) (съкратено от историчностно-логичностен позиционен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според позипървичната ингредиентна форномическа хилогопозиция* (posiprimary ingrediental fornomic hilogoposition)];
(2) към понятието за хилогофорномически интрапредмет*
(hilogofornomic intrathing) (съкратено от историчностно-логичностен нукле128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------арен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според интрапървичната ингредиентна форномическа хилогопозиция* (intraprimary ingrediental fornomic hilogoposition)];
(3) към понятието за хилогофорномически фейспредмет* (hilogofornomic
facething) (съкратено от историчностно-логичностен граничен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според фейспървичната ингредиентна форномическа хилогопозиция* (faceprimary ingrediental fornomic hilogoposition)];
(4) към понятието за хилогофорномически екстрапредмет*
(hilogofornomic extrathing) (съкратено от историчностно-логичностен добавен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 4 [т.е. разновидности според екстрапървичната ингредиентна форномическа хилогопозиция* (extraprimary ingrediental fornomic hilogoposition)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия позипредмет според позипървичната
ингредиентна форномическа хилогопозиция

Позипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Позипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
позипредмет

Логосубфорномически
позипредмет

Логоконфорномически
позипредмет

Логопрофорномически
позипредмет

Логоикофорномически
позипредмет

Логоексфорномически
позипредмет

Логофифорномически
позипредмет

Хистофорномически
позипредмет

Форномически
позипредмет

Субфорномически
позипредмет

Конфорномически
позипредмет

Профорномически
позипредмет

Икофорномически
позипредмет

Ексфорномически
позипредмет

Фифорномически
позипредмет

Хистотехномически
позипредмет

Техномически
позипредмет

Субтехномически
позипредмет

Контехномически
позипредмет

Протехномически
позипредмет

Икотехномически
позипредмет

Екстехномически
позипредмет

Фитехномически
позипредмет

Хистосубномически
позипредмет

Субномически
позипредмет

Субсубномически
позипредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
позипозипозипозипозипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
позипредмет

Суперномически
позипредмет

Субсуперномически
позипредмет

Консуперномически
позипредмет

Просуперномически
позипредмет

Икосуперномически
позипредмет

Екссуперномически
позипредмет

Фисуперномически
позипредмет

Хистореномически
позипредмет

Реномически
позипредмет

Субреномически
позипредмет

Конреномически
позипредмет

Прореномически
позипредмет

Икореномически
позипредмет

Ексреномически
позипредмет

Фиреномически
позипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
позипредмет
Хистоекзосубномически
позипредмет

СубСоционосоциономически
мически
позипозипредмет
предмет

Консоциономически
позипредмет

Просоциономически
позипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
позипозипредмет предмет

Фисоциономически
позипредмет

Субекзосубномически
позипредмет

Конекзосубномически
позипредмет

Проекзосубномически
позипредмет

Икоекзосубномически
позипредмет

Фиекзосубномически
позипредмет

Екзосубномически
позипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия интрапредмет според интрапървичната
ингредиентна форномическа хилогопозиция

Интрапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Интрапървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
интрапредмет

Логосубфорномически
интрапредмет

Логоконфорномически
интрапредмет

Логопрофорномически
интрапредмет

Логоикофорномически
интрапредмет

Логоексфорномически
интрапредмет

Логофифорномически
интрапредмет

Хистофорномически
интрапредмет

Форномически
интрапредмет

Субфорномически
интрапредмет

Конфорномически
интрапредмет

Профорномически
интрапредмет

Икофорномически
интрапредмет

Ексфорномически
интрапредмет

Фифорномически
интрапредмет

Хистотехномически
интрапредмет

Техномически
интрапредмет

Субтехномически
интрапредмет

Контехномически
интрапредмет

Протехномически
интрапредмет

Икотехномически
интрапредмет

Екстехномически
интрапредмет

Фитехномически
интрапредмет

Хистосубномически
интрапредмет

Субномически
интрапредмет

Субсубномически
интрапредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
интраинтраинтраинтраинтрапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
интрапредмет

Суперномически
интрапредмет

Субсуперномически
интрапредмет

Консуперномически
интрапредмет

Просуперномически
интрапредмет

Икосуперномически
интрапредмет

Екссуперномически
интрапредмет

Фисуперномически
интрапредмет

Хистореномически
интрапредмет

Реномически
интрапредмет

Субреномически
интрапредмет

Конреномически
интрапредмет

Прореномически
интрапредмет

Икореномически
интрапредмет

Ексреномически
интрапредмет

Фиреномически
интрапредмет

132

694

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
интрапредмет
Хистоекзосубномически
интрапредмет

СубСоционосоциономически
мически
интраинтрапредмет
предмет

Консоциономически
интрапредмет

Просоциономически
интрапредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
интраинтрапредмет предмет

Фисоциономически
интрапредмет

Субекзосубномически
интрапредмет

Конекзосубномически
интрапредмет

Проекзосубномически
интрапредмет

Икоекзосубномически
интрапредмет

Фиекзосубномически
интрапредмет

Екзосубномически
интрапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия фейспредмет според фейспървичната
ингредиентна форномическа хилогопозиция

Фейспървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Фейспървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
фейспредмет

Логосубфорномически
фейспредмет

Логоконфорномически
фейспредмет

Логопрофорномически
фейспредмет

Логоикофорномически
фейспредмет

Логоексфорномически
фейспредмет

Логофифорномически
фейспредмет

Хистофорномически
фейспредмет

Форномически
фейспредмет

Субфорномически
фейспредмет

Конфорномически
фейспредмет

Профорномически
фейспредмет

Икофорномически
фейспредмет

Ексфорномически
фейспредмет

Фифорномически
фейспредмет

Хистотехномически
фейспредмет

Техномически
фейспредмет

Субтехномически
фейспредмет

Контехномически
фейспредмет

Протехномически
фейспредмет

Икотехномически
фейспредмет

Екстехномически
фейспредмет

Фитехномически
фейспредмет

Хистосубномически
фейспредмет

Субномически
фейспредмет

Субсубномически
фейспредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
фейсфейсфейсфейсфейспредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
фейспредмет

Суперномически
фейспредмет

Субсуперномически
фейспредмет

Консуперномически
фейспредмет

Просуперномически
фейспредмет

Икосуперномически
фейспредмет

Екссуперномически
фейспредмет

Фисуперномически
фейспредмет

Хистореномически
фейспредмет

Реномически
фейспредмет

Субреномически
фейспредмет

Конреномически
фейспредмет

Прореномически
фейспредмет

Икореномически
фейспредмет

Ексреномически
фейспредмет

Фиреномически
фейспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
фейспредмет
Хистоекзосубномически
фейспредмет

СубСоционосоциономически
мически
фейсфейспредмет
предмет

Консоциономически
фейспредмет

Просоциономически
фейспредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
фейсфейспредмет предмет

Фисоциономически
фейспредмет

Субекзосубномически
фейспредмет

Конекзосубномически
фейспредмет

Проекзосубномически
фейспредмет

Икоекзосубномически
фейспредмет

Фиекзосубномически
фейспредмет

Екзосубномически
фейспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия екстрапредмет според
екстрапървичната ингредиентна форномическа хилогопозиция

Екстрапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Екстрапървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
екстрапредмет

Логосубфорномически
екстрапредмет

Логоконфорномически
екстрапредмет

Логопрофорномически
екстрапредмет

Логоикофорномически
екстрапредмет

Логоексфорномически
екстрапредмет

Логофифорномически
екстрапредмет

Хистофорномически
екстрапредмет

Форномически
екстрапредмет

Субфорномически
екстрапредмет

Конфорномически
екстрапредмет

Профорномически
екстрапредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Ексфорномически
екстрапредмет

Фифорномически
екстрапредмет

Хистотехномически
екстрапредмет

Техномически
екстрапредмет

Субтехномически
екстрапредмет

Контехномически
екстрапредмет

Протехномически
екстрапредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Екстехномически
екстрапредмет

Фитехномически
екстрапредмет

Хистосубномически
екстрапредмет

Субномически
екстрапредмет

Субсубномически
екстрапредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
екстраекстраекстраекстраекстрапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
екстрапредмет

Суперномически
екстрапредмет

Субсуперномически
екстрапредмет

Консуперномически
екстрапредмет

Просуперномически
екстрапредмет

Икосуперномически
екстрапредмет

Екссуперномически
екстрапредмет

Фисуперномически
екстрапредмет

Хистореномически
екстрапредмет

Реномически
екстрапредмет

Субреномически
екстрапредмет

Конреномически
екстрапредмет

Прореномически
екстрапредмет

Икореномически
екстрапредмет

Ексреномически
екстрапредмет

Фиреномически
екстрапредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
екстрапредмет
Хистоекзосубномически
екстрапредмет

СубСоционосоциономически
мически
екстраекстрапредмет
предмет

Консоциономически
екстрапредмет

Просоциономически
екстрапредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
екстраекстрапредмет предмет

Фисоциономически
екстрапредмет

Субекзосубномически
екстрапредмет

Конекзосубномически
екстрапредмет

Проекзосубномически
екстрапредмет

Икоекзосубномически
екстрапредмет

Фиекзосубномически
екстрапредмет

Екзосубномически
екстрапредмет

Ексекзосубномически
екстрапредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогопозиция [т.е. на органическата ингредиентна форномическа хилогопозиция* (organic ingrediental fornomic hilogoposition), която е комбинация
от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic
ingrediental fornomic position), органическата ингредиентна форномическа
логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогопозифорномика* (hilogoposifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна позиционна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според позиорганическата ингредиентна форномическа хилогопозиция* (posiorganic
ingrediental fornomic hilogoposition)];
(2) към понятието за хилогоинтрафорномика* (hilogointrafornomy) (съкратено от историчностно-логичностна нуклеарна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според интраорганическата ингредиентна форномическа хилогопозиция* (intraorganic
ingrediental fornomic hilogoposition)];
(3) към понятието за хилогофейсфорномика* (hilogofacefornomy) (съкратено от историчностно-логичностна гранична форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според фейсорганическата ингредиентна форномическа хилогопозиция* (faceorganic
ingrediental fornomic hilogoposition)];
(4) към понятието за хилогоекстрафорномика* (hilogoextrafornomy) (съкратено от историчностно-логичностна добавена форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според екст-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------раорганическата ингредиентна форномическа хилогопозиция* (extraorganic
ingrediental fornomic hilogoposition)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогопозифорномиката според позиорганическата ингредиентна
форномическа хилогопозиция

Позиорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Позиорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логопозифорномика

Логопозисубфорномика

Логопозиконфорномика

Логопозипрофорномика

Логопозиикофорномика

Логопозиексфорномика

Логопозифифорномика

Хистопозифорномика

Позифорномика

Позисубфорномика

Позиконфорномика

Позипрофорномика

Позиикофорномика

Позиексфорномика

Позифифорномика

Хистопозитехномика

Позитехномика

Позисубтехномика

Позиконтехномика

Позипротехномика

Позиикотехномика

Позиекстехномика

Позифитехномика

Хистопозисубномика

Позисубномика

Позисубсубномика
(позисубномика)

Позиконсубномика
(позиконномика)

Позипросубномика
(позипрономика)

Позиикосубномика
(позиикономика)

Позиекссубномика
(позиексномика)

Позифисубномика
(позифиномика)

Хистопозисуперномика

Позисуперномика

Позисубсуперномика

Позиконсуперномика

Позипросуперномика

Позиикосуперномика

Позиекссуперномика

Позифисуперномика

Хистопозиреномика

Позиреномика

Позисубреномика

Позиконреномика

Позипрореномика

Позиикореномика

Позиексреномика

Позифиреномика

Хистопозисоциономика

Позисоциономика

Позисубсоциономика

Позиконсоциономика

Позипросоциономика

Позиикосоциономика

Позиекссоциономика

Позифисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистопозиекзосубномика

Позиекзосубномика

Позисубекзосубномика

Позиконекзосубномика

140

Позипроекзосубномика

Позиикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоинтрафорномиката според интраорганическата ингредиентна
форномическа хилогопозиция

Интраорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Интраорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоинтрафорномика

Логоинтрасубфорномика

Логоинтраконфорномика

Логоинтрапрофорномика

Логоинтраикофорномика

Логоинтраексфорномика

Логоинтрафифорномика

Хистоинтрафорномика

Интрафорномика

Интрасубфорномика

Интраконфорномика

Интрапрофорномика

Интраикофорномика

Интраексфорномика

Интрафифорномика

Хистоинтратехномика

Интратехномика

Интрасубтехномика

Интраконтехномика

Интрапротехномика

Интраикотехномика

Интраекстехномика

Интрафитехномика

Хистоинтрасубномика

Интрасубномика

Интрасубсубномика
(интрасубномика)

Интраконсубномика
(интраконномика)

Интрапросубномика
(интрапрономика)

Интраикосубномика
(интраикономика)

Интраекссубномика
(интраексномика)

Интрафисубномика
(интрафиномика)

Хистоинтрасуперномика

Интрасуперномика

Интрасубсуперномика

Интраконсуперномика

Интрапросуперномика

Интраикосуперномика

Интраекссуперномика

Интрафисуперномика

Хистоинтрареномика

Интрареномика

Интрасубреномика

Интраконреномика

Интрапрореномика

Интраикореномика

Интраексреномика

Интрафиреномика

Хистоинтрасоциономика

Интрасоциономика

Интрасубсоциономика

Интраконсоциономика

Интрапросоциономика

Интраикосоциономика

Интраекссоциономика

Интрафисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоинтраекзосубномика

Интраекзосубномика

Интрасубекзосубномика

Интраконекзосубномика

142

Интрапроекзосубномика

Интраикоекзосубномика

704

Интраексекзосубномика

Интрафиекзосубномика

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогофейсфорномиката според фейсорганическата ингредиентна
форномическа хилогопозиция

Фейсорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Фейсорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логофейсфорномика

Логофейссубфорномика

Логофейсконфорномика

Логофейспрофорномика

Логофейсикофорномика

Логофейсексфорномика

Логофейсфифорномика

Хистофейсфорномика

Фейсфорномика

Фейссубфорномика

Фейсконфорномика

Фейспрофорномика

Фейсикофорномика

Фейсексфорномика

Фейсфифорномика

Хистофейстехномика

Фейстехномика

Фейссубтехномика

Фейсконтехномика

Фейспротехномика

Фейсикотехномика

Фейсекстехномика

Фейсфитехномика

Хистофейссубномика

Фейссубномика

Фейссубсубномика
(фейссубномика)

Фейсконсубномика
(фейсконномика)

Фейспросубномика
(фейспрономика)

Фейсикосубномика
(фейсикономика)

Фейсекссубномика
(фейсексномика)

Фейсфисубномика
(фейсфиномика)

Хистофейссуперномика

Фейссуперномика

Фейссубсуперномика

Фейсконсуперномика

Фейспросуперномика

Фейсикосуперномика

Фейсекссуперномика

Фейсфисуперномика

Хистофейсреномика

Фейсреномика

Фейссубреномика

Фейсконреномика

Фейспрореномика

Фейсикореномика

Фейсексреномика

Фейсфиреномика

Хистофейссоциономика

Фейссоциономика

Фейссубсоциономика

Фейсконсоциономика

Фейспросоциономика

Фейсикосоциономика

Фейсекссоциономика

Фейсфисоциономика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистофейсекзосубномика

Фейсекзосубномика

Фейссубекзосубномика

Фейсконекзосубномика

144

Фейспроекзосубномика

Фейсикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогоекстрафорномиката според екстраорганическата
ингредиентна форномическа хилогопозиция

Екстраорганическа
ингредиентна
форномическа
логичност

Екстраорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоекстрафорномика

Логоекстрасубфорномика

Логоекстраконфорномика

Логоекстрапрофорномика

Логоекстраикофорномика

Логоекстраексфорномика

Логоекстрафифорномика

Хистоекстрафорномика

Екстрафорномика

Екстрасубфорномика

Екстраконфорномика

Екстрапрофорномика

Екстраикофорномика

Екстраексфорномика

Екстрафифорномика

Хистоекстратехномика

Екстратехномика

Екстрасубтехномика

Екстраконтехномика

Екстрапротехномика

Екстраикотехномика

Екстраекстехномика

Екстрафитехномика

Хистоекстрасубномика

Екстрасубномика

Екстрасубсубномика
(екстрасубномика)

Екстраконсубномика
(екстраконномика)

Екстрапросубномика
(екстрапрономика)

Екстраикосубномика
(екстраикономика)

Екстраекссубномика
(екстраексномика)

Екстрафисубномика
(екстрафиномика)

Хистоекстрасуперномика

Екстрасуперномика

Екстрасубсуперномика

Екстраконсуперномика

Екстрапросуперномика

Екстраикосуперномика

Екстраекссуперномика

Екстрафисуперномика

Хистоекстрареномика

Екстрареномика

Екстрасубреномика

Екстраконреномика

Екстрапрореномика

Екстраикореномика

Екстраексреномика

Екстрафиреномика

Хистоекстрасоциономика

Екстрасоциономика

Екстрасубсоциономика

Екстраконсоциономика

Екстрапросоциономика

Екстраикосоциономика

Екстраекссоциономика

Екстрафисоциономика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоекстраекзосубномика

Екстраекзосубномика

Екстрасубекзосубномика

Екстраконекзосубномика

Екстрапроекзосубномика

Екстраикоекзосубномика

Екстраексекзосубномика

Екстрафиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГОРАВНИЩНОСТ*
(ingrediental fornomic hilogolevelness) (същото като ингредиентна форномическа историчностно-логичностна равнищност и съкратено от ингредиентна форномическа равнищност, ингредиентна форномическа логичност
и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа равнищност, ингредиентна форномическа
логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети в зависимост от това на кое
равнище на обобщеност на форномическата организация на общественото
производство те са предметно отражение, (2) съставните части на форномиката
и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката [и на
нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните
разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогоравнищност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогоравнищност* (primary ingrediental fornomic hilogolevelness), която е комбинация
от първичната ингредиентна форномическа равнищност* (primary
ingrediental fornomic rangeness), първичната ингредиентна форномическа
логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1)
към
понятието
за
хилогофорномически
левелпредмет*
(hilogofornomic levelthing) (съкратено от историчностно-логичностен равнищностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според левелпървичната ингредиентна
форномическа хилогоравнищност* (levelprimary ingrediental fornomic
hilogolevelness)];
(2) към понятието за хилогофорномически микропредмет*
(hilogofornomic microthing) (съкратено от историчностно-логичностен микрофорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 2 [т.е. разновидности според микропървичната ингредиентна форномическа
хилогоравнищност*
(microprimary
ingrediental
fornomic
hilogolevelness)];
(3) към понятието за хилогофорномически мезопредмет* (hilogofornomic
mesothing) (съкратено от историчностно-логичностен мезофорномически
предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според мезопървичната ингредиентна форномическа хилогоравнищност* (mesoprimary ingrediental fornomic hilogolevelness)];
(4)
към понятието
за
хилогофорномически
макропредмет*
(hilogofornomic macrothing) (съкратено от историчностно-логичностен макрофорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 3 [т.е. разновидности според макропървичната ингредиентна форномическа
хилогоравнищност*
(macroprimary
ingrediental
fornomic
hilogolevelness)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия левелпредмет според левелпървичната
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Левелпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Левелпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
левелпредмет

Логосубфорномически
левелпредмет

Логоконфорномически
левелпредмет

Логопрофорномически
левелпредмет

Логоикофорномически
левелпредмет

Логоексфорномически
левелпредмет

Логофифорномически
левелпредмет

Хистофорномически
левелпредмет

Форномически
левелпредмет

Субфорномически
левелпредмет

Конфорномически
левелпредмет

Профорномически
левелпредмет

Икофорномически
левелпредмет

Ексфорномически
левелпредмет

Фифорномически
левелпредмет

Хистотехномически
левелпредмет

Техномически
левелпредмет

Субтехномически
левелпредмет

Контехномически
левелпредмет

Протехномически
левелпредмет

Икотехномически
левелпредмет

Екстехномически
левелпредмет

Фитехномически
левелпредмет

Хистосубномически
левелпредмет

Субномически
левелпредмет

Субсубномически
левелпредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
левеллевеллевеллевеллевелпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
левелпредмет

Суперномически
левелпредмет

Субсуперномически
левелпредмет

Консуперномически
левелпредмет

Просуперномически
левелпредмет

Икосуперномически
левелпредмет

Екссуперномически
левелпредмет

Фисуперномически
левелпредмет

Хистореномически
левелпредмет

Реномически
левелпредмет

Субреномически
левелпредмет

Конреномически
левелпредмет

Прореномически
левелпредмет

Икореномически
левелпредмет

Ексреномически
левелпредмет

Фиреномически
левелпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
левелпредмет
Хистоекзосубномически
левелпредмет

СубСоционосоциономически
мически
левеллевелпредмет
предмет

Консоциономически
левелпредмет

Просоциономически
левелпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
левеллевелпредмет предмет

Фисоциономически
левелпредмет

Субекзосубномически
левелпредмет

Конекзосубномически
левелпредмет

Проекзосубномически
левелпредмет

Икоекзосубномически
левелпредмет

Фиекзосубномически
левелпредмет

Екзосубномически
левелпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия микропредмет според микропървичната
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Микропървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Микропървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
микропредмет

Логосубфорномически
микропредмет

Логоконфорномически
микропредмет

Логопрофорномически
микропредмет

Логоикофорномически
микропредмет

Логоексфорномически
микропредмет

Логофифорномически
микропредмет

Хистофорномически
микропредмет

Форномически
микропредмет

Субфорномически
микропредмет

Конфорномически
микропредмет

Профорномически
микропредмет

Икофорномически
микропредмет

Ексфорномически
микропредмет

Фифорномически
микропредмет

Хистотехномически
микропредмет

Техномически
микропредмет

Субтехномически
микропредмет

Контехномически
микропредмет

Протехномически
микропредмет

Икотехномически
микропредмет

Екстехномически
микропредмет

Фитехномически
микропредмет

Хистосубномически
микропредмет

Субномически
микропредмет

Субсубномически
микропредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
микромикромикромикромикропредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
микропредмет

Суперномически
микропредмет

Субсуперномически
микропредмет

Консуперномически
микропредмет

Просуперномически
микропредмет

Икосуперномически
микропредмет

Екссуперномически
микропредмет

Фисуперномически
микропредмет

Хистореномически
микропредмет

Реномически
микропредмет

Субреномически
микропредмет

Конреномически
микропредмет

Прореномически
микропредмет

Икореномически
микропредмет

Ексреномически
микропредмет

Фиреномически
микропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
микропредмет
Хистоекзосубномически
микропредмет

СубСоционосоциономически
мически
микромикропредмет
предмет

Консоциономически
микропредмет

Просоциономически
микропредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
микромикропредмет предмет

Фисоциономически
микропредмет

Субекзосубномически
микропредмет

Конекзосубномически
микропредмет

Проекзосубномически
микропредмет

Икоекзосубномически
микропредмет

Фиекзосубномически
микропредмет

Екзосубномически
микропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия мезопредмет според мезопървичната
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Мезопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Мезопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
мезопредмет

Логосубфорномически
мезопредмет

Логоконфорномически
мезопредмет

Логопрофорномически
мезопредмет

Логоикофорномически
мезопредмет

Логоексфорномически
мезопредмет

Логофифорномически
мезопредмет

Хистофорномически
мезопредмет

Форномически
мезопредмет

Субфорномически
мезопредмет

Конфорномически
мезопредмет

Профорномически
мезопредмет

Икофорномически
мезопредмет

Ексфорномически
мезопредмет

Фифорномически
мезопредмет

Хистотехномически
мезопредмет

Техномически
мезопредмет

Субтехномически
мезопредмет

Контехномически
мезопредмет

Протехномически
мезопредмет

Икотехномически
мезопредмет

Екстехномически
мезопредмет

Фитехномически
мезопредмет

Хистосубномически
мезопредмет

Субномически
мезопредмет

Субсубномически
мезопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
мезомезомезомезомезопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
мезопредмет

Суперномически
мезопредмет

Субсуперномически
мезопредмет

Консуперномически
мезопредмет

Просуперномически
мезопредмет

Икосуперномически
мезопредмет

Екссуперномически
мезопредмет

Фисуперномически
мезопредмет

Хистореномически
мезопредмет

Реномически
мезопредмет

Субреномически
мезопредмет

Конреномически
мезопредмет

Прореномически
мезопредмет

Икореномически
мезопредмет

Ексреномически
мезопредмет

Фиреномически
мезопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
мезопредмет
Хистоекзосубномически
мезопредмет

СубСоционосоциономически
мически
мезомезопредмет
предмет

Консоциономически
мезопредмет

Просоциономически
мезопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
мезомезопредмет предмет

Фисоциономически
мезопредмет

Субекзосубномически
мезопредмет

Конекзосубномически
мезопредмет

Проекзосубномически
мезопредмет

Икоекзосубномически
мезопредмет

Фиекзосубномически
мезопредмет

Екзосубномически
мезопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия макропредмет според макропървичната
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Макропървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Макропървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
макропредмет

Логосубфорномически
макропредмет

Логоконфорномически
макропредмет

Логопрофорномически
макропредмет

Логоикофорномически
макропредмет

Логоексфорномически
макропредмет

Логофифорномически
макропредмет

Хистофорномически
макропредмет

Форномически
макропредмет

Субфорномически
макропредмет

Конфорномически
макропредмет

Профорномически
макропредмет

Икофорномически
макропредмет

Ексфорномически
макропредмет

Фифорномически
макропредмет

Хистотехномически
макропредмет

Техномически
макропредмет

Субтехномически
макропредмет

Контехномически
макропредмет

Протехномически
макропредмет

Икотехномически
макропредмет

Екстехномически
макропредмет

Фитехномически
макропредмет

Хистосубномически
макропредмет

Субномически
макропредмет

Субсубномически
макропредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
макромакромакромакромакропредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
макропредмет

Суперномически
макропредмет

Субсуперномически
макропредмет

Консуперномически
макропредмет

Просуперномически
макропредмет

Икосуперномически
макропредмет

Екссуперномически
макропредмет

Фисуперномически
макропредмет

Хистореномически
макропредмет

Реномически
макропредмет

Субреномически
макропредмет

Конреномически
макропредмет

Прореномически
макропредмет

Икореномически
макропредмет

Ексреномически
макропредмет

Фиреномически
макропредмет

154

716

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
макропредмет
Хистоекзосубномически
макропредмет

СубСоционосоциономически
мически
макромакропредмет
предмет

Консоциономически
макропредмет

Просоциономически
макропредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
макромакропредмет предмет

Фисоциономически
макропредмет

Субекзосубномически
макропредмет

Конекзосубномически
макропредмет

Проекзосубномически
макропредмет

Икоекзосубномически
макропредмет

Фиекзосубномически
макропредмет

Екзосубномически
макропредмет

Ексекзосубномически
макропредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогоравнищност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа хилогоравнищност* (organic ingrediental fornomic hilogolevelness), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа равнищност*
(organic ingrediental fornomic rangeness), органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилоголевелфорномика* (hilogolevelfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна равнищностна форномка) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според левелорганическата
ингредиентна
форномическа
хилогоравнищност*
(levelorganic ingrediental fornomic hilogolevelness)];
(2) към понятието за хилогомикрофорномика* (hilogomicrofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна микроравнищностна форномка)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според микроорганическата ингредиентна форномическа хилоголевелравнищност* (microorganic ingrediental fornomic hilogolevelness)];
(3) към понятието за хилогомезофорномика* (hilogomesofornomy) (съкратено от историчностно-логичностна мезоравнищностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 7 [т.е. разновидности според
мезоорганическата ингредиентна форномическа хилогоравнищност*
(mesoorganic ingrediental fornomic hilogolevelness)];
(4) към понятието за хилогомакрофорномика* (hilogomacrofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностна макроравнищностна форномка) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилоголевелфорномиката според левелорганическата
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Левелорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Левелорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логолевелфорномика

Логолевелсубфорномика

Логолевелконфорномика

Логолевелпрофорномика

Логолевеликофорномика

Логолевелексфорномика

Логолевелфифорномика

Хистолевелфорномика

Левелфорномика

Левелсубфорномика

Левелконфорномика

Левелпрофорномика

Левеликофорномика

Левелексфорномика

Левелфифорномика

Хистолевелтехномика

Левелтехномика

Левелсубтехномика

Левелконтехномика

Левелпротехномика

Левеликотехномика

Левелекстехномика

Левелфитехномика

Хистолевелсубномика

Левелсубномика

Левелсубсубномика
(левелсубномика)

Левелконсубномика
(левелконномика)

Левелпросубномика
(левелпрономика)

Левеликосубномика
(левеликономика)

Левелекссубномика
(левелексномика)

Левелфисубномика
(левелфиномика)

Хистолевелсуперномика

Левелсуперномика

Левелсубсуперномика

Левелконсуперномика

Левелпросуперномика

Левеликосуперномика

Левелекссуперномика

Левелфисуперномика

Хистолевелреномика

Левелреномика

Левелсубреномика

Левелконреномика

Левелпрореномика

Левеликореномика

Левелексреномика

Левелфиреномика

Хистолевелсоциономика

Левелсоциономика

Левелсубсоциономика

Левелконсоциономика

Левелпросоциономика

Левеликосоциономика

Левелекссоциономика

Левелфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистолевелекзосубномика

Левелекзосубномика

Левелсубекзосубномика

Левелконекзосубномика
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Левелпроекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогомикрофорномиката според микроорганическата
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Микроорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Микроорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логомикрофорномика

Логомикросубфорномика

Логомикроконфорномика

Логомикропрофорномика

Логомикроикофорномика

Логомикроексфорномика

Логомикрофифорномика

Хистомикрофорномика

Микрофорномика

Микросубфорномика

Микроконфорномика

Микропрофорномика

Микроикофорномика

Микроексфорномика

Микрофифорномика

Хистомикротехномика

Микротехномика

Микросубтехномика

Микроконтехномика

Микропротехномика

Микроикотехномика

Микроекстехномика

Микрофитехномика

Хистомикросубномика

Микросубномика

Микросубсубномика
(микросубномика)

Микроконсубномика
(микроконномика)

Микропросубномика
(микропрономика)

Микроикосубномика
(микроикономика)

Микроекссубномика
(микроексномика)

Микрофисубномика
(микрофиномика)

Хистомикросуперномика

Микросуперномика

Микросубсуперномика

Микроконсуперномика

Микропросуперномика

Микроикосуперномика

Микроекссуперномика

Микрофисуперномика

Хистомикрореномика

Микрореномика

Микросубреномика

Микроконреномика

Микропрореномика

Микроикореномика

Микроексреномика

Микрофиреномика

Хистомикросоциономика

Микросоциономика

Микросубсоциономика

Микроконсоциономика

Микропросоциономика

Микроикосоциономика

Микроекссоциономика

Микрофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистомикроекзосубномика

Микроекзосубномика

Микросубекзосубномика

Микроконекзосубномика
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Микропроекзосубномика

Микроикоекзосубномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогомезофорномиката според мезоорганическата
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Мезоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Мезоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логомезофорномика

Логомезосубфорномика

Логомезоконфорномика

Логомезопрофорномика

Логомезоикофорномика

Логомезоексфорномика

Логомезофифорномика

Хистомезофорномика

Мезофорномика

Мезосубфорномика

Мезоконфорномика

Мезопрофорномика

Мезоикофорномика

Мезоексфорномика

Мезофифорномика

Хистомезотехномика

Мезотехномика

Мезосубтехномика

Мезоконтехномика

Мезопротехномика

Мезоикотехномика

Мезоекстехномика

Мезофитехномика

Хистомезосубномика

Мезосубномика

Мезосубсубномика
(мезосубномика)

Мезоконсубномика
(мезоконномика)

Мезопросубномика
(мезопрономика)

Мезоикосубномика
(мезоикономика)

Мезоекссубномика
(мезоексномика)

Мезофисубномика
(мезофиномика)

Хистомезосуперномика

Мезосуперномика

Мезосубсуперномика

Мезоконсуперномика

Мезопросуперномика

Мезоикосуперномика

Мезоекссуперномика

Мезофисуперномика

Хистомезореномика

Мезореномика

Мезосубреномика

Мезоконреномика

Мезопрореномика

Мезоикореномика

Мезоексреномика

Мезофиреномика

Хистомезосоциономика

Мезосоциономика

Мезосубсоциономика

Мезоконсоциономика

Мезопросоциономика

Мезоикосоциономика

Мезоекссоциономика

Мезофисоциономика

161

723

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистомезоекзосубномика

Мезоекзосубномика

Мезосубекзосубномика

Мезоконекзосубномика

162

Мезопроекзосубномика

Мезоикоекзосубномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогомакрофорномиката според макроорганическата
ингредиентна форномическа хилогоравнищност

Макроорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Макроорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логомакрофорномика

Логомакросубфорномика

Логомакроконфорномика

Логомакропрофорномика

Логомакроикофорномика

Логомакроексфорномика

Логомакрофифорномика

Хистомакрофорномика

Макрофорномика

Макросубфорномика

Макроконфорномика

Макропрофорномика

Макроикофорномика

Макроексфорномика

Макрофифорномика

Хистомакротехномика

Макротехномика

Макросубтехномика

Макроконтехномика

Макропротехномика

Макроикотехномика

Макроекстехномика

Макрофитехномика

Хистомакросубномика

Макросубномика

Макросубсубномика
(макросубномика)

Макроконсубномика
(макроконномика)

Макропросубномика
(макропрономика)

Макроикосубномика
(макроикономика)

Макроекссубномика
(макроексномика)

Макрофисубномика
(макрофиномика)

Хистомакросуперномика

Макросуперномика

Макросубсуперномика

Макроконсуперномика

Макропросуперномика

Макроикосуперномика

Макроекссуперномика

Макрофисуперномика

Хистомакрореномика

Макрореномика

Макросубреномика

Макроконреномика

Макропрореномика

Макроикореномика

Макроексреномика

Макрофиреномика

Хистомакросоциономика

Макросоциономика

Макросубсоциономика

Макроконсоциономика

Макропросоциономика

Макроикосоциономика

Макроекссоциономика

Макрофисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистомакроекзосубномика

Макроекзосубномика

Макросубекзосубномика

Макроконекзосубномика

Макропроекзосубномика

Макроикоекзосубномика

Макроексекзосубномика

Макрофиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИЛОГОСУБСТАНЦИАЛНОСТ* (ingrediental fornomic hilogosubstantiality) (същото като ингредиентна
форномическа историчностно-логичностна субстанциалност и съкратено
от ингредиентна форномическа субстанциалност, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа субстанциалност,
ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват, (2)
съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на
развитието на форномиката [и на нейните разновидности (както и на форномическите предмети и на техните разновидности)].
Тогава първичното прилагане на ингредиентната форномическа хилогосубстанциалност [т.е. на първичната ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (primary ingrediental fornomic hilogosubstantiality), която
е комбинация от първичната ингредиентна форномическа субстанциалност* (primary ingrediental fornomic substantiality), първичната ингредиентна
форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически субстопредмет*
(hilogofornomic substothing) (съкратено от историчностно-логичностен субстанционалностен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според субстопървичната ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (substoprimary ingrediental
fornomic hilogosubstantiality)];
(2) към понятието за хилогофорномически агрепредмет* (hilogofornomic
aggrething) (съкратено от историчностно-логичностен агрегатен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. раз164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности според агрепървичната ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (aggreprimary ingrediental fornomic hilogosubstantiality)];
(3) към понятието за хилогофорномически плупредмет* (hilogofornomic
pluthing) (съкратено от историчностно-логичностен множествен форномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е.
разновидности според плупървичната ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (pluprimary ingrediental fornomic hilogosubstantiality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия субстопредмет според субстопървичната
ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност

Субстопървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Субстопървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
субстопредмет

Логосубфорномически
субстопредмет

Логоконфорномически
субстопредмет

Логопрофорномически
субстопредмет

Логоикофорномически
субстопредмет

Логоексфорномически
субстопредмет

Логофифорномически
субстопредмет

Хистофорномически
субстопредмет

Форномически
субстопредмет

Субфорномически
субстопредмет

Конфорномически
субстопредмет

Профорномически
субстопредмет

Икофорномически
субстопредмет

Ексфорномически
субстопредмет

Фифорномически
субстопредмет

Хистотехномически
субстопредмет

Техномически
субстопредмет

Субтехномически
субстопредмет

Контехномически
субстопредмет

Протехномически
субстопредмет

Икотехномически
субстопредмет

Екстехномически
субстопредмет

Фитехномически
субстопредмет

Хистосубномически
субстопредмет

Субномически
субстопредмет

Субсубномически
субстопредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
субстосубстосубстосубстосубстопредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
субстопредмет

Суперномически
субстопредмет

Субсуперномически
субстопредмет

Консуперномически
субстопредмет

Просуперномически
субстопредмет

Икосуперномически
субстопредмет

Екссуперномически
субстопредмет

Фисуперномически
субстопредмет

Хистореномически
субстопредмет

Реномически
субстопредмет

Субреномически
субстопредмет

Конреномически
субстопредмет

Прореномически
субстопредмет

Икореномически
субстопредмет

Ексреномически
субстопредмет

Фиреномически
субстопредмет
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
субстопредмет
Хистоекзосубномически
субстопредмет

СубСоционосоциономически
мически
субстосубстопредмет
предмет

Консоциономически
субстопредмет

Просоциономически
субстопредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
субстосубстопредмет предмет

Фисоциономически
субстопредмет

Субекзосубномически
субстопредмет

Конекзосубномически
субстопредмет

Проекзосубномически
субстопредмет

Икоекзосубномически
субстопредмет

Фиекзосубномически
субстопредмет

Екзосубномически
субстопредмет

167

729

Ексекзосубномически
субстопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия агрепредмет според агрепървичната
ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност

Агрепървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Агрепървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
агрепредмет

Логосубфорномически
агрепредмет

Логоконфорномически
агрепредмет

Логопрофорномически
агрепредмет

Логоикофорномически
агрепредмет

Логоексфорномически
агрепредмет

Логофифорномически
агрепредмет

Хистофорномически
агрепредмет

Форномически
агрепредмет

Субфорномически
агрепредмет

Конфорномически
агрепредмет

Профорномически
агрепредмет

Икофорномически
агрепредмет

Ексфорномически
агрепредмет

Фифорномически
агрепредмет

Хистотехномически
агрепредмет

Техномически
агрепредмет

Субтехномически
агрепредмет

Контехномически
агрепредмет

Протехномически
агрепредмет

Икотехномически
агрепредмет

Екстехномически
агрепредмет

Фитехномически
агрепредмет

Хистосубномически
агрепредмет

Субномически
агрепредмет

Субсубномически
агрепредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
агреагреагреагреагрепредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
агрепредмет

Суперномически
агрепредмет

Субсуперномически
агрепредмет

Консуперномически
агрепредмет

Просуперномически
агрепредмет

Икосуперномически
агрепредмет

Екссуперномически
агрепредмет

Фисуперномически
агрепредмет

Хистореномически
агрепредмет

Реномически
агрепредмет

Субреномически
агрепредмет

Конреномически
агрепредмет

Прореномически
агрепредмет

Икореномически
агрепредмет

Ексреномически
агрепредмет

Фиреномически
агрепредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
агрепредмет
Хистоекзосубномически
агрепредмет

СубСоционосоциономически
мически
агреагрепредмет
предмет

Консоциономически
агрепредмет

Просоциономически
агрепредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
агреагрепредмет предмет

Фисоциономически
агрепредмет

Субекзосубномически
агрепредмет

Конекзосубномически
агрепредмет

Проекзосубномически
агрепредмет

Икоекзосубномически
агрепредмет

Фиекзосубномически
агрепредмет

Екзосубномически
агрепредмет
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Ексекзосубномически
агрепредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия плупредмет според плупървичната
ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност

Плупървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Плупървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
плупредмет

Логосубфорномически
плупредмет

Логоконфорномически
плупредмет

Логопрофорномически
плупредмет

Логоикофорномически
плупредмет

Логоексфорномически
плупредмет

Логофифорномически
плупредмет

Хистофорномически
плупредмет

Форномически
плупредмет

Субфорномически
плупредмет

Конфорномически
плупредмет

Профорномически
плупредмет

Икофорномически
плупредмет

Ексфорномически
плупредмет

Фифорномически
плупредмет

Хистотехномически
плупредмет

Техномически
плупредмет

Субтехномически
плупредмет

Контехномически
плупредмет

Протехномически
плупредмет

Икотехномически
плупредмет

Екстехномически
плупредмет

Фитехномически
плупредмет

Хистосубномически
плупредмет

Субномически
плупредмет

Субсубномически
плупредмет

ПроИкоЕксФиКонсубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
плуплуплуплуплупредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
плупредмет

Суперномически
плупредмет

Субсуперномически
плупредмет

Консуперномически
плупредмет

Просуперномически
плупредмет

Икосуперномически
плупредмет

Екссуперномически
плупредмет

Фисуперномически
плупредмет

Хистореномически
плупредмет

Реномически
плупредмет

Субреномически
плупредмет

Конреномически
плупредмет

Прореномически
плупредмет

Икореномически
плупредмет

Ексреномически
плупредмет

Фиреномически
плупредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
плупредмет
Хистоекзосубномически
плупредмет

СубСоционосоциономически
мически
плуплупредмет
предмет

Консоциономически
плупредмет

Просоциономически
плупредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
плуплупредмет предмет

Фисоциономически
плупредмет

Субекзосубномически
плупредмет

Конекзосубномически
плупредмет

Проекзосубномически
плупредмет

Икоекзосубномически
плупредмет

Фиекзосубномически
плупредмет

Екзосубномически
плупредмет

Ексекзосубномически
плупредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хилогосубстанциалност [т.е. на органическата ингредиентна форномическа
хилогосубстанциалност*
(organic
ingrediental
fornomic
hilogosubstantiality), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа субстанциалност* (organic ingrediental fornomic substantiality),
органическата
ингредиентна
форномическа логичност*
(organic
ingrediental fornomic logicality) и органическата ингредиентна форномическа
исторчност* (organic ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогосубстофорномика* (hilogosubstofornomy)
(съкратено от историчностно-логичностен субстанционалностна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 4 [т.е. разновидности
според субстоорганическата ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (substoorganic ingrediental fornomic hilogosubstantiality)];
(2) към понятието за хилогоагрефорномика* (hilogoaggrefornomy) (съкратено от историчностно-логичностен агрегатентна форномика) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според агреорганическата ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (aggreorganic ingrediental fornomic hilogosubstantiality)];
(3) към понятието за хилогоплуфорномика* (hilogoplufornomy) (съкратено
от историчностно-логичностен множествена форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според плуорганическата ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност* (pluorganic
ingrediental fornomic hilogosubstantiality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогосубстофорномиката според субстоорганическата
ингредиентна форномическа хилогосубстанциалност

Субстоорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Субстоорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логосубстофорномика

Логосубстосубфорномика

Логосубстоконфорномика

Логосубстопрофорномика

Логосубстоикофорномика

Логосубстоексфорномика

Логосубстофифорномика

Хистосубстофорномика

Субстофорномика

Субстосубфорномика

Субстоконфорномика

Субстопрофорномика

Субстоикофорномика

Субстоексфорномика

Субстофифорномика

Хистосубстотехномика

Субстотехномика

Субстосубтехномика

Субстоконтехномика

Субстопротехномика

Субстоикотехномика

Субстоекстехномика

Субстофитехномика

Хистосубстосубномика

Субстосубномика

Субстосубсубномика
(субстосубномика)

Субстоконсубномика
(субстоконномика)

Субстопросубномика
(субстопрономика)

Субстоикосубномика
(субстоикономика)

Субстоекссубномика
(субстоексномика)

Субстофисубномика
(субстофиномика)

Хистосубстосуперномика

Субстосуперномика

Субстосубсуперномика

Субстоконсуперномика

Субстопросуперномика

Субстоикосуперномика

Субстоекссуперномика

Субстофисуперномика

Хистосубстореномика

Субстореномика

Субстосубреномика

Субстоконреномика

Субстопрореномика

Субстоикореномика

Субстоексреномика

Субстофиреномика

Хистосубстосоциономика

Субстосоциономика

Субстосубсоциономика

Субстоконсоциономика

Субстопросоциономика

Субстоикосоциономика

Субстоекссоциономика

Субстофисоциономика
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосубстоекзосубномика

Субстоекзосубномика

Субстосубекзосубномика

Субстоконекзосубномика

173

Субстопроекзосубномика

Субстоикоекзосубномика
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Субстоексекзосубномика

Субстофиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилогоагрефорномиката според агреорганическата ингредиентна
форномическа хилогосубстанциалност

Агреорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Агреорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоагрефорномика

Логоагресубфорномика

Логоагреконфорномика

Логоагрепрофорномика

Логоагреикофорномика

Логоагреексфорномика

Логоагрефифорномика

Хистоагрефорномика

Агрефорномика

Агресубфорномика

Агреконфорномика

Агрепрофорномика

Агреикофорномика

Агреексфорномика

Агрефифорномика

Хистоагретехномика

Агретехномика

Агресубтехномика

Агреконтехномика

Агрепротехномика

Агреикотехномика

Агреекстехномика

Агрефитехномика

Хистоагресубномика

Агресубномика

Агресубсубномика
(агресубномика)

Агреконсубномика
(агреконномика)

Агрепросубномика
(агрепрономика)

Агреикосубномика
(агреикономика)

Агреекссубномика
(агреексномика)

Агрефисубномика
(агрефиномика)

Хистоагресуперномика

Агресуперномика

Агресубсуперномика

Агреконсуперномика

Агрепросуперномика

Агреикосуперномика

Агреекссуперномика

Агрефисуперномика

Хистоагререномика

Агререномика

Агресубреномика

Агреконреномика

Агрепрореномика

Агреикореномика

Агреексреномика

Агрефиреномика

Хистоагресоциономика

Агресоциономика

Агресубсоциономика

Агреконсоциономика

Агрепросоциономика

Агреикосоциономика

Агреекссоциономика

Агрефисоциономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоагреекзосубномика

Агреекзосубномика

Агресубекзосубномика

Агреконекзосубномика

175

Агрепроекзосубномика

Агреикоекзосубномика

737

Агреексекзосубномика

Агрефиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоплуфорномиката според плуорганическата ингредиентна
форномическа хилогосубстанциалност

Плуорганическаингредиентна
форномическа
логичност

Плуорганическа ингредиентна форномическа
историчност
Логоплуфорномика

Логоплусубфорномика

Логоплуконфорномика

Логоплупрофорномика

Логоплуикофорномика

Логоплуексфорномика

Логоплуфифорномика

Хистоплуфорномика

Плуфорномика

Плусубфорномика

Плуконфорномика

Плупрофорномика

Плуикофорномика

Плуексфорномика

Плуфифорномика

Хистоплутехномика

Плутехномика

Плусубтехномика

Плуконтехномика

Плупротехномика

Плуикотехномика

Плуекстехномика

Плуфитехномика

Хистоплусубномика

Плусубномика

Плусубсубномика
(плусубномика)

Плуконсубномика
(плуконномика)

Плупросубномика
(плупрономика)

Плуикосубномика
(плуикономика)

Плуекссубномика
(плуексномика)

Плуфисубномика
(плуфиномика)

Хистоплусуперномика

Плусуперномика

Плусубсуперномика

Плуконсуперномика

Плупросуперномика

Плуикосуперномика

Плуекссуперномика

Плуфисуперномика

Хистоплу
реномика

Плуреномика

Плусубреномика

Плуконреномика

Плупрореномика

Плуикореномика

Плуексреномика

Плуфиреномика

Хистоплусоциономика

Плусоциономика

Плусубсоциономика

Плуконсоциономика

Плупросоциономика

Плуикосоциономика

Плуекссоциономика

Плуфисоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистоплуекзосубномика

Плуекзосубномика

Плусубекзосубномика

Плуконекзосубномика

Плупроекзосубномика

Плуикоекзосубномика

Плуексекзосубномика

Плуфиекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
fornomic higeneralizedness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна обобщеност и съкратено от ингредиентна форномическа обобщеност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа обобщеност и ингредиентна
форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното
конституиране, съществуване и действие във форномическото пространство* (fornomic space) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на
форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хиобобщеност към понятието за хифорномически обопредмет* (hifornomic gething)
(съкратено от историчностен обобщен форномически предмет –
historicitical generalized fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хиобобщеност* (primary ingrediental fornomic higeneralizedness),
която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа обобщеност* (primary ingrediental fornomic generalizedness) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа хиобобщеност към понятието за хиобофорномика*
(higefornomy) (съкратено от историчностна обобщена форномика –
historicitical generalized fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хиобобщеност* (organic ingrediental fornomic higeneralizedness), която е
комбинация от органическата ингредиентна форномическа обобщеност*
(organic ingrediental fornomic generalizedness) и органическата ингредиентна
форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия обопредмет според първичната
ингредиентна форномическа хиобобщеност

Първична
ингредиентна
форномическа
историчност

Първична ингредиентна форномическа
обобщеност
Хистофорномически
обопредмет

Хистофорномически
субстопредмет

Хистофорномически
консипредмет

Хистофорномически
комбипредмет

Хистофорномически
комунипредмет

Хистофорномически
левелпредмет

Хистофорномически
рангпредмет

Форномически
предмет

Форномически
обопредмет

Форномически
субстопредмет

Форномически
консипредмет

Форномически
комбипредмет

Форномически
комунипредмет

Форномически
левелпредмет

Форномически
рангпредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
обопредмет

Субфорномически
субстопредмет

Субфорномически
консипредмет

Субфорномически
комбипредмет

Субфорномически
комунипредмет

Субфорномически
левелпредмет

Субфорномически
рангпредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
обопредмет

Конфорномически
субстопредмет

Конфорномически
консипредмет

Конфорномически
комбипредмет

Конфорномически
комунипредмет

Конфорномически
левелпредмет

Конфорномически
рангпредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
обопредмет

Профорномически
субстопредмет

Профорномически
консипредмет

Профорномически
комбипредмет

Профорномически
комунипредмет

Профорномически
левелпредмет

Профорномически
рангпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
обопредмет

Икофорномически
субстопредмет

Икофорномически
консипредмет

Икофорномически
комбипредмет

Икофорномически
комунипредмет

Икофорномически
левелпредмет

Икофорномически
рангпредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
обопредмет

Ексфорномически
субстопредмет

Ексфорномически
консипредмет

Ексфорномически
комбипредмет

Ексфорномически
комунипредмет

Ексфорномически
левелпредмет

Ексфорномически
рангпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
обопредмет

Фифорномически
субстопредмет

Фифорномически
консипредмет
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Фифорномически
комбипредмет

Фифорномически
комунипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиобофорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хиобобщеност

Органическа
ингредиентна
форномическа
историчност

Органическа ингредиентна форномическа
обобщеност
Хистообофорномика

Хистосубстофорномика

Хистоконсифорномика

Хистокомбифорномика

Хистокомунифорномика

Хистолевелфорномика

Хисторангфорномика

Форномика

Обофорномика

Субстофорномика

Консифорномика

Комбифорномика

Комунифорномика

Левелфорномика

Рангфорномика

Субфорномика

Обосубфорномика

Субстосубфорномика

Консисубфорномика

Комбисубфорномика

Комунисубфорномика

Левелсубфорномика

Рангсубфорномика

Конфорномика

Обоконфорномика

Субстоконфорномика

Консиконфорномика

Комбиконфорномика

Комуниконфорномика

Левелконфорномика

Рангконфорномика

Профорномика

Обопрофорномика

Субстопрофорномика

Консипрофорномика

Комбипрофорномика

Комунипрофорномика

Левелпрофорномика

Рангпрофорномика

Икофорномика

Обоикофорномика

Субстоикофорномика

Консиикофорномика

Комбиикофорномика

Комуниикофорномика

Левеликофорномика

Рангикофорномика

Ексфорномика

Обоексфорномика

Субстоексфорномика

Консиексфорномика

Комбиексфорномика

Комуниексфорномика

Левелексфорномика

Рангексфорномика

Фифорномика

Обофифорномика

Субстофифорномика

Консифифорномика

Комбифифорномика

Комунифифорномика

Левелфифорномика

Рангфифорномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИОБХВАТНОСТ* (ingrediental
fornomic hirangeness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна обхватност и съкратено от ингредиентна форномическа обхватност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика
се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна ингредиентна форномическа обхватност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно
(1) форномическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хиобхватност към понятието за хифорномически рангпредмет* (hifornomic rangthing)
(съкратено от историчностен обхватностен форномически предмет –
historicitical rangeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хиобхватност* (primary ingrediental fornomic hirangeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна форномическа обхватност*
(primary ingrediental fornomic rangeness) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хиобхватност към понятието за хирангфорномика* (hirangfornomy) (съкратено от
историчностна обхватностна форномика – historicitical rangeness fornomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хиобхватност* (organic
ingrediental fornomic hirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа обхватност* (organic ingrediental fornomic
rangeness) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия рангпредмет според първичната
ингредиентна форномическа хиобхватност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хиобхватност
(хифорномически
рангпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
обхватност
Хистофорномически
рангпредмет

Хистофорномически
партипредмет

Хистофорномически
групопредмет

Хистофорномически
компрепредмет

Форномически
предмет

Форномически
рангпредмет

Форномически
партипредмет

Форномически
групопредмет

Форномически
компрепредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
рангпредмет

Субфорномически
партипредмет

Субфорномически
групопредмет

Субфорномически
компрепредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
рангпредмет

Конфорномически
партипредмет

Конфорномически
групопредмет

Конфорномически
компрепредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
рангпредмет

Профорномически
партипредмет

Профорномически
групопредмет

Профорномически
компрепредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
рангпредмет

Икофорномически
партипредмет

Икофорномически
групопредмет

Икофорномически
компрепредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
рангпредмет

Ексфорномически
партипредмет

Ексфорномически
групопредмет

Ексфорномически
компрепредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
рангпредмет

Фифорномически
партипредмет

183

Фифорномически
групопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирангфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хиобхватност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хиобхватност
(хирангфорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа обхватност
Хисторангфорномика

Хистопартифорномика

Хистогрупофорномика

Хистокомпрефорномика

Форномика

Рангфорномика

Партифорномика

Групофорномика

Компрефорномика

Субфорномика

Рангсубфорномика

Партисубфорномика

Групосубфорномика

Компресубфорномика

Конфорномика

Рангконфорномика

Партиконфорномика

Групоконфорномика

Компреконфорномика

Профорномика

Рангпрофорномика

Партипрофорномика

Групопрофорномика

Компрепрофорномика

Икофорномика

Рангикофорномика

Партиикофорномика

Групоикофорномика

Компреикофорномика

Ексфорномика

Рангексфорномика

Партиексфорномика

Групоексфорномика

Компреексфорномика

Фифорномика

Рангфифорномика

Партифифорномика

Групофифорномика

Компрефифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
fornomic hicombinationarity) (същото като ингредиентна форномическа историчностна общностност и съкратено от ингредиентна форномическа общностност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форно184

746

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа общностност и ингредиентна
форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според общностната обобщеност на елементите, които
ги образуват, и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хиобщностност към понятието за хифорномически комбипредмет* (hifornomic
combithing) (съкратено от историчностен комбинаторностен форномически предмет – historicitical combinationaritic fornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хиобщностност* (primary ingrediental fornomic
hicombinationarity), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа общностност* (primary ingrediental fornomic combinationarity) и
първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа хиобщностност към понятието за хикомбифорномика* (hicombifornomy) (съкратено от историчностна общностностна форномика – historicitical combinationaritic fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хиобщностност* (organic ingrediental fornomic
hicombinationarity), която е комбинация от органическата ингредиентна
форномическа общностност* (organic ingrediental fornomic combinationarity)
и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic
ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия комбипредмет според
първичната ингредиентна форномическа хиобщностност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хиобщностност
(хифорномически
комбипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа общностност
Хифорномически
комбипредмет

Хифорномически
джоинтпредмет

Хифорномически
тотипредмет

Форномически
предмет

Форномически
комбипредмет

Форномически
джоинтпредмет

Форномически
тотипредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
комбипредмет

Субфорномически
джоинтпредмет

Субфорномически
тотипредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
комбипредмет

Конфорномически
джоинтпредмет

Конфорномически
тотипредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
комбипредмет

Профорномически
джоинтпредмет

Профорномически
тотипредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
комбипредмет

Икофорномически
джоинтпредмет

Икофорномически
тотипредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
комбипредмет

Ексфорномически
джоинтпредмет

Ексфорномически
тотипредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
комбипредмет

Фифорномически
джоинтпредмет

Фифорномически
тотипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хикомбифорномиката според органическата
ингредиентна форномическа хиобщностност

Органическа ингредиентна
форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хиобщностност
(хикомбифорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
общностност
Хикомбифорномика

Хиджоинтфорномика

Хитотифорномика

Форномика

Комбифорномика

Джоинтфорномика

Тотифорномика

Субфорномика

Комбисубфорномика

Джоинтсубфорномика

Тотисубфорномика

Конфорномика

Комбиконфорномика

Джоинтконфорномика

Тотиконфорномика

Профорномика

Комбипрофорномика

Джоинтпрофорномика

Тотипрофорномика

Икофорномика

Комбиикофорномика

Джоинтикофорномика

Тотиикофорномика

Ексфорномика

Комбиексфорномика

Джоинтексфорномика

Тотиексфорномика

Фифорномика

Комбифифорномика

Джоинтфифорномика

Тотифифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
fornomic hiposition) (същото като ингредиентна форномическа историчностна позиция и съкратено от ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира
като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа позиция и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмети според мястото, което заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на форномиката и на нейните разновидности (което е
разположение в ширина) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хипозиция
към понятието за хифорномически позипредмет* (hifornomic posithing) (съкратено от историчностен позиционен форномически предмет – historicitical
positional fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хипозиция* (primary ingrediental fornomic hiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа позиция* (primary ingrediental
fornomic position) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната форномическа хипозиция към понятието за
хипозифорномика* (hiposifornomy) (съкратено от историчностна позиционна форномика – historicitical positional fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хипозиция* (organic ingrediental fornomic
hiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа позиция* (organic ingrediental fornomic position) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномически позипредмет според първичната
ингредиентна форномическа хипозииция

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хипозиция
(хифорномически
позипредмет)

Първична ингредиентна
форномическа позиция
Хистофорномически
позипредмет

Хистофорномически
интрапредмет

Хистофорномически
фейспредмет

Хистофорномически
екстрапредмет

Форномически
предмет

Форномически
позипредмет

Форномически
интрапредмет

Форномически
фейспредмет

Форномически
екстрапредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
позипредмет

Субфорномически
интрапредмет

Субфорномически
фейспредмет

Субфорномически
екстрапредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
позипредмет

Конфорномически
интрапредмет

Конфорномически
фейспредмет

Конфорномически
екстрапредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
позипредмет

Профорномически
интрапредмет

Профорномически
фейспредмет

Профорномически
екстрапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
позипредмет

Ексфорномически
интрапредмет

Ексфорномически
фейспредмет

Ексфорномически
екстрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
позипредмет

Фифорномически
интрапредмет

Фифорномически
фейспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хипозифорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хипозииция

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хипозиция
(хипозифорномика)

Органическа ингредиентна
форномическа позиция
Хистопозифорномика

Хистоинтрафорномика

Хистофейсфорномика

Хистоекстрафорномика

Форномика

Позифорномика

Интрафорномика

Фейсфорномика

Екстрафорномика

Субфорномика

Позисубфорномика

Интрасубфорномика

Фейссубфорномика

Екстрасубфорномика

Конфорномика

Позиконфорномика

Интраконфорномика

Фейсконфорномика

Екстраконфорномика

Профорномика

Позипрофорномика

Интрапрофорномика

Фейспрофорномика

Екстрапрофорномика

Икофорномика

Позиикофорномика

Интраикофорномика

Фейсикофорномика

Екстраикофорномика

Ексфорномика

Позиексфорномика

Интраексфорномика

Фейсексфорномика

Екстраексфорномика

Фифорномика

Позифифорномика

Интрафифорномика

Фейсфифорномика

Екстрафифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИРАВНИЩНОСТ* (ingrediental
fornomic hilevelness) (същото като ингредиентна форномическа историчностна равнищност и съкратено от ингредиентна форномическа равнищност и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика
191

753

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна ингредиентна форномическа равнищност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно
(1) форномическите предмети в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на форномическата организация на общественото производство те са
предметно отражение и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на
форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хиравнищност към понятието за хифорномически левелпредмет* (hifornomic
levelthing) (съкратено от историчностен равнищностен форномически
предмет – historicitical levelness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хиравнищност* (primary ingrediental fornomic
hilevelness), която е комбинация от първичната ингредиентна форномическа
равнищност* (primary ingrediental fornomic levelness) и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary ingrediental fornomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
форномическа хиравнищност към понятието за хилевелфорномика*
(hilevelfornomy) (съкратено от историчностна равнищностна форномика –
historicitical levelness fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хиравнищност* (organic ingrediental fornomic hilevelness), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа равнищност*
(organic ingrediental fornomic levelness) и органическата ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия левелпредмет според първичната
ингредиентна форномическа хиравнищност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хиравнищност
(хифорномически
левелпредмет)

Първична ингредиентна форномическа
равнищност
Хистофорномически
левелпредмет

Хистофорномически
микропредмет

Хистофорномически
мезопредмет

Хистофорномически
макропредмет

Форномически
предмет

Форномически
левелпредмет

Форномически
микропредмет

Форномически
мезопредмет

Форномически
макропредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
левелпредмет

Субфорномически
микропредмет

Субфорномически
мезопредмет

Субфорномически
макропредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
левелпредмет

Конфорномически
микропредмет

Конфорномически
мезопредмет

Конфорномически
макропредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
левелпредмет

Профорномически
микропредмет

Профорномически
мезопредмет

Профорномически
макропредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
левелпредмет

Икофорномически
микропредмет

Икофорномически
мезопредмет

Икофорномически
макропредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
левелпредмет

Ексфорномически
микропредмет

Ексфорномически
мезопредмет

Ексфорномически
макропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фифорномически
предмет

Фифорномически
левелпредмет

Фифорномически
микропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилевелфорномиката според органическата ингредиентна
форномическа хиравнищност

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хиравнищност
(хилевелфорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
равнищност
Хистолевелфорномика

Хистомикрофорномика

Хистомезофорномика

Хистомакрофорномика

Форномика

Левелфорномика

Микрофорномика

Мезофорномика

Макрофорномика

Субфорномика

Левелсубфорномика

Микросубфорномика

Мезосубфорномика

Макросубфорномика

Конфорномика

Левелконфорномика

Микроконфорномика

Мезоконфорномика

Макроконфорномика

Профорномика

Левелпрофорномика

Микропрофорномика

Мезопрофорномика

Макропрофорномика

Икофорномика

Левеликофорномика

Микроикофорномика

Мезоикофорномика

Макроикофорномика

Ексфорномика

Левелексфорномика

Микроексфорномика

Мезоексфорномика

Макроексфорномика

Фифорномика

Левелфифорномика

Микрофифорномика

Мезофифорномика

Макрофифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ФОРНОМИЧЕСКА
ХИСУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental fornomic hisubstantiality) (същото като ингредиентна форномическа историчностна субстанциалност и съкратено от ингредиентна фор195

757

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа субстанциалност и ингредиентна форномическа историчност)
(навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически –
като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа субстанциалност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според субстанциалната
обобщеност на елементите, които ги образуват, и (2) степените (периодите и
етапите) на развитието на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната форномическа хисубстанциалност към понятието за хифорномически субстопредмет* (hifornomic
substothing) (съкратено от историчностен субстанциалностен форномически предмет – historicitical substantialitical fornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна форномическа хисубстанциалност* (primary ingrediental
fornomic hisubstantiality), която е комбинация от първичната ингредиентна
форномическа субстанциалност* (primary ingrediental fornomic substantiality)
и първичната ингредиентна форномическа историчност* (primary
ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната форномическа хисубстанциалност към понятието за хисубстофорномика* (hisubstofornomy) (съкратено от историчностна субстанциалностна форномика – historicitical substantialitical fornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна форномическа хисубстанциалност* (organic ingrediental
fornomic hisubstantiality), която е комбинация от органическата ингредиентна форномическа субстанциалност* (organic ingrediental fornomic
substantiality) и органическата ингредиентна форномическа историчност*
(organic ingrediental fornomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия субстопредмет според
първичната ингредиентна форномическа хисубстанциалност

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първична
ингредиентна
форномическа
хисубстанциалност
(хифорномически
субстопредмет)

Първична ингредиентна
форномическа субстанциалност

Хифорномически
субстопредмет

Хифорномически
агрепредмет

Хифорномически
плупредмет

Форномически
предмет

Форномически
субстопредмет

Форномически
агрепредмет

Форномически
плупредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
субстопредмет

Субфорномически
агрепредмет

Субфорномически
плупредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
субстопредмет

Конфорномически
агрепредмет

Конфорномически
плупредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
субстопредмет

Профорномически
агрепредмет

Профорномически
плупредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
субстопредмет

Икофорномически
агрепредмет

Икофорномически
плупредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
субстопредмет

Ексфорномически
агрепредмет

Ексфорномически
плупредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
субстопредмет

Фифорномически
агрепредмет

Фифорномически
плупредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисубстофорномиката според органическата
ингредиентна форномическа хисубстанциалност

Органическа ингредиентна
форномическа историчност

Органическа
ингредиентна
форномическа
хисубстанциалност
(хисубстофорномика)

Органическа ингредиентна форномическа
субстанциалност

Хисубстофорномика

Хиагрефорномика

Хиплуфорномика

Форномика

Субстофорномика

Агрефорномика

Плуфорномика

Субфорномика

Субстосубфорномика

Агресубфорномика

Плусубфорномика

Конфорномика

Субстоконфорномика

Агреконфорномика

Плуконфорномика

Профорномика

Субстопрофорномика

Агрепрофорномика

Плупрофорномика

Икофорномика

Субстоикофорномика

Агреикофорномика

Плуикофорномика

Ексфорномика

Субстоексфорномика

Агреексфорномика

Плуексфорномика

Фифорномика

Субстофифорномика

Агрефифорномика

Плуфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНДЕНТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental cendental economic stratificationality) – вж. [1]
ингредиентна същностна икономическа стратификационност и [2] тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental centital economic stratificationality) – вж. [1] ингредиентна същностна икономическа стратификационност и [2] тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ФОРНОМИЧЕСКА ХИЛОГОДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ* (ingrediental economic
being) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (ingrediental
economic wealth) (*) – икономическо богатство, интерпретирано като носител
на входните или на изходните икономически въздействия на икономическата
система. Когато е носител на входните икономически въздействия, то е
входно икономическо богатство* (input economic wealth), респ. е входно ингредиентно икономическо богатство* (input ingrediental economic wealth)
(изпълнява ролята на входен икономически ингредиент), а когато е носител на
изходните икономически въздействия, то е изходно икономическо богатство* (output economic economic wealth), респ. е изходно ингредиентно икономическо богатство* (output ingrediental economic wealth) (изпълнява ролята на
изходен икономически ингредиент). Основни разновидности на входното (на
входното ингредиентно) богатство са входното ценностно икономическо богатство* (input worthy economic wealth), входното натурално икономическо
богатство* (input natural economic wealth), входното парично-изразено икономическо богатство* (input monetarly-expressed economic wealth), входното
предметно-изразено икономическо богатство* (input objectively-expressed
economic wealth), входното реално-изразено икономическо богатство*
(input really-expressed economic wealth), входното виртуално-изразено икономическо богатство* (input virtually-expressed economic wealth) и други, а
основни разновидности на изходното (на изходното ингредиентно) икономическо богатство са изходното ценностно икономическо богатство* (output
worthy economic wealth), изходното натурално икономическо богатство*
(output natural economic wealth), изходното парично-изразено икономическо
богатство* (output monetarly-expressed economic wealth), изходното предметно-изразено икономическо богатство* (output objectively-expressed
economic wealth), изходното реално икономическо богатство* (output reallyexpressed economic wealth), изходното виртуално-изразено икономическо
богатство* (output virtually-expressed economic wealth) и други. Вж. ингредиентна икономика.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
economic wealth) (ки) – във:

1
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------входно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
ингредиентно икономическо богатство.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО* (ingrediental economic
nature) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (ingrediental
economic mapping) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (ingrediental
economic mapping) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо изображение (вж. абстрактна
ингредиентна икономическа система);
ингредиентно икономическо изображение (вж. ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ
economic modelling) – вж. ингредиентен икономически подход.

(ingrediental

ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ*
(ingrediental economic meaning /designation/) – вж. тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (ingrediental
economic transformation) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ingrediental
economic transformation) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование
\вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система|;
ингредиентно икономическо преобразование (вж. ингредиентна икономическа система);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно начално абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
начално абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж.
начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (ingrediental
economic space) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ingrediental
economic space) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо пространство (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
ингредиентно икономическо пространство (вж. ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ* (ingrediental
economic equilibrium) – икономическо равновесие, при което е постигнато необходимото (отговарящото на икономически хомеостазис и на целите на икономическата система, в частност на динамичната икономическа система)
съответствие между нейните входни икономически ингредиенти и изходни икономически ингредиенти. Към него се числи ингредиентното пазарно икономическо равновесие* (ingrediental market economic equilibrium).
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ* (ingrediental
economic location) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който
разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти,
икономическите системи и икономическите ингредиенти) според мястото,
което те заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икономиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите
разновидности са ингредиентната икономическа позиция и ингредиентната
икономическа дълбочина. Ингредиентното икономическо разположение е частен случай на ингредиентното форномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното икономическо разположение към понятието за локаикономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икономическо разположение* (organic ingrediental economic location)]:
3
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) локаикономика* (locaeconomy) [съкратено от и същото като локална
икономика* (local economy)] – общо понятие за разновидностите на локаикономиката от гледна точка на ингредиентното икономическо разположание;
едни от нейните разновидности са позиикономиката* (posieconomy) (вж. ингредиентна икономическа позиция) и дипикономиката* (deepeconomy) (вж.
ингредиентна икономическа дълбочина);
(2) интерикономика* (intereconomy) [същото като вътрешна икономика* (internal economy), както и съкратено от и същото като интернална икономика* (internal economy)] – локална икономика, която се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена икономика (на дадена икономическа система) и която въздейства върху околното (външното) пространство
(върху екстерикономиката, заобикаляща системата) или получава въздействия
от нея посредством медиикономиката (взаимодействието между интерикономиката и екстерикономиката е опосредствано, а взаимодействието между интерикономиката и медиикономиката, както и взаимодействието между медииконоиката и екстерикономиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са интраикономиката* (intraeconomy) (вж. ингредиентна икономическа позиция) и инсикономиката* (inseconomy) (вж. ингредиентна икономическа дълбочина);
(3) медиикономика* (medieconomy) [същото като междинна икономика*
(medial economy), както и съкратено от и същото като медиална икономика*
(medial economy)] – локална икономика, която е границата на дадена обособена икономика (на дадена икономическа система) и която непосредствено
взаимодейства с околното (външното) пространство (с екстерикономиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерикономиката);
едни от нейните разновидности са фейсикономиката* (faceeconomy) (вж. ингредиентна икономическа позиция) и специикономиката* (specieconomy) (вж.
и ингредиентна икономическа дълбочина);
(4) екстерикономика* (extereconomy) [същото като външна икономика*
(external economy), както и съкратено от и същото като екстернална икономика* (external economy)] – локална икономика, която е част от заобикалящото
обособената икономика (дадената икономическа система) пространство, която е непосредствено разположена до медиикономиката и която взамодейства с
тази система посредством медиикономиката; едни от нейните разновидности
са екстраикономиката* (extraeconomy) (вж. ингредиентна икономическа позиция) и аутсикономиката* (outseconomy) (вж. ингредиентна икономическа
дълбочина).
4
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното икономическо разположение
към понятието за икономически локапредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary ingrediental economic location)]:
(1) икономически локапредмет* (economic locathing) [съкратено от и същото като локалeн икономически предмет* (local economic thing)] – общо
понятие за разновидностите на локаикономическия предмет от гледна точка на
ингредиентното икономическо разположение;
(2) икономически интерпредмет* (economic interthing) [същото като
вътрешен икономически предмет* (internal economic thing)] – икономически
предмет, конституиран в интерикономиката;
(3) икономически медипредмет* (economic medithing) [същото като
междинен икономически предмет* (medial economic thing)] – икономически
предмет, конституиран в медиикономиката;
(4) икономически екстерпредмет* (extereconomic thing) [същото като
външен икономически предмет* (external economic thing)] – икономически
предмет, конституиран в екстерикономиката.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental economic rilocation) (същото като ингредиентно икономическо
зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентно икономическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентно
икономическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и на техните разновидности) и
(2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икономиката и на
нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икономическа рипозиция и ингредиентната икономическа ридълбочина.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното икономическо риразположение към понятието за риикономически локапредмет* (rieconomic locathing)
(съкратено от локален зрелостен икономически предмет – local ripeness
economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икономическо риразположение* (primary ingrediental economic rilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary ingrediental
economic location) и първичната ингредиентна икономическа зрялост*
(primary ingrediental economic ripeness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икономическо риразположение към понятието за
локариикономика* (locarieconomy) (съкратено от локална зрелостна икономика – local ripeness economy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икономическо риразположение* (organic ingrediental economic rilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икономическо разположение*
(organic ingrediental economic location) и органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental economic ripeness)].

6

767

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия локапредмет според първичното
ингредиентно икономическо риразположение

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първично
ингредиентно
икономическо
риразположение
(риикономически
локапредмет)

Първично ингредиентно икономическо
разположение
Икономически
локапредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
екстерпредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
локапредмет

Риикономически
интерпредмет

Риикономически
медипредмет

Риикономически
екстерпредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
локапредмет

Икоприномически
интерпредмет

Икоприномически
медипредмет

Икоприномически
екстерпредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
локапредмет

Икодевеномически
интерпредмет

Икодевеномически
медипредмет

Икодевеномически
екстерпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локариикономиката според органическото ингредиентно
икономическо риразположение

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическо
ингредиентно
икономическо
риразположение
(локариикономика)

Органическо ингредиентно икономическо
разположение
Локаикономика

Интерикономика

Медиикономика

Екстерикономика

Риикономика

Локариикономика

Интерриикономика

Медириикономика

Екстерриикономика

Икоприномика

Локаикоприномика

Интерикоприномика

Медиикоприномика

Екстерикоприномика

Икодевеномика

Локаикодевеномика

Интерикодевеномика

Медиикодевеномика

Екстерикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ (ingredient economic self-consciousness) – вж. икономически ингредиент.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental economic setilocation) (същото като ингредиентно икономическо
отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна икономическа
отделимост и ингредиентно икономическо разположение) (*) – вторичен
ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа отделимост и
ингредиентно икономическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икономиката и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешното и външното пространство на икономиката и на нейните
разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната
икономическа сетипозиция и ингредиентната икономическа сетидълбочина.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното икономическо сетиразположение към понятието за икономически локасетипредмет* (economic locasetithing) (съкратено от локален сетитен икономически предмет – local
setited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичното ингредиентно икономическо сетиразположение* (primary ingrediental economic setilocation), което е комбинация
от първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary
ingrediental economic location) и първичната ингредиентна икономическа
отделимост* (primary ingrediental economic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икономическо сетиразположение
към понятието за локасетиикономика* (locasetieconomy) (съкратено от локална сетитна икономика – local setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икономическо сетиразположение* (organic ingrediental economic
setilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икономическо разположение* (organic ingrediental economic location) и органическата
ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic
severality)].

9
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия локасетипредмет според първичното
ингредиентно икономическо сетиразположение

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първично
ингредиентно
икономическо
сетиразположение
(икономически
локасетипредмет)
Икономически
сетипредмет

Първично ингредиентно икономическо
разположение
Икономически
локапредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
екстерпредмет

Икономически
локасетипредмет

Икономически
интерсетипредмет

Икономически
медисетипредмет

Икономически
екстерсетипредмет

ИкоИкоИкоИкоИконономически
номически
номически
номически
мически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Икономически
сепапредмет

Икономически
локасепапредмет

Икономически
интерсепапредмет

10

Икономически
медисепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетиикономиката според органическото ингредиентно
икономическо сетиразположение

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
икономическо
сетиразположение
(локасетиикономика)
Сетиикономика
Инсепаикономика
Сепаикономика

Органическо ингредиентно икономическо
разположение

Локаикономика

Интерикономика

Медиикономика

Екстерикономика

Локасетиикономика

Интерсетиикономика

Медисетиикономика

Екстерсетиикономика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепаикономика
икономика
икономика
икономика
Локасепаикономика

Интерсепаикономика

Медисепаикономика

Екстерсепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental economic statilocation) (същото като ингредиентно икономическо
статитно разположение и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентно икономическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентен икономически статут и ингредиентно
икономическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икономиката и на нейните разновидности. Затова едни
от неговите разновидности са ингредиентната икономическа статипозиция и
ингредиентната икономическа статидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентното икономическо статиразположение към понятието за икономически локастатипредмет* (economic locastatithing) (съкратено от локален статитен икономически предмет – local
statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичното ингредиентно икономическо ста11

772

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиразположение* (primary ingrediental economic statilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary
ingrediental economic location) и първичния ингредиентен икономически
статут* (primary ingrediental economic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икономическо статиразположение към понятието за локастатиикономика* (locastatieconomy) (съкратено от локална
статитна икономика – local statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икономическо статиразположение* (organic ingrediental
economic statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно
икономическо разположение* (organic ingrediental economic location) и органическия ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental
economic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия локастатипредмет според първичното
ингредиентно икономическо статиразположение

Първичен ингредиентен икономически статут

Първично
ингредиентно
икономическо
статиразположение
(икономически
локастатипредмет)
Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Първично ингредиентно икономическо
разположение
Икономически
локапредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
екстерпредмет

Икономически
локастатипредмет

Икономически
интерстатипредмет

Икономически
медистатипредмет

Икономически
екстерстатипредмет

Икономически
субект
ИкоИкоИкоИко(икономически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет)
локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубсти(субститивен
предмет
предмет
предмет
предмет
икономически
предмет)
Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
локаобтипредмет

Икономически
интеробтипредмет

Икономически
медиобтипредмет

Икономически
екстеробтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
локаобсипредмет

Икономически
интеробсипредмет

Икономически
медиобсипредмет

Икономически
екстеробсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
локасубтипредмет

Икономически
интерсубтипредмет

14

Икономически
медисубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатиикономиката според органическото ингредиентно
икономическо статиразположение

Органически ингредиентен икономически статут

Органическо
ингредиентно
икономическо
статиразположение
(локастатиикономика)

Органическо ингредиентно икономическо
разположение
Локаикономика

Интерикономика

Медиикономика

Екстерикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Локастатиикономика

Интерстатиикономика

Медистатиикономика

Екстерстатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстиикономика
икономика
икономика
икономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Локаобтиикономика

Интеробтиикономика

Медиобтиикономика

Екстеробтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Локаобсиикономика

Интеробсиикономика

Медиобсиикономика

Екстеробсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Локасубтиикономика

Интерсубтиикономика

Медисубтиикономика

Екстерсубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СТРУКТУРИРАНЕ* (ingrediental
economic structuralization) – вж. ингредиентен икономически подход.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (ingredient economic
consciousness) – вж. икономически ингредиент.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (ingrediental
economic correspondence) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ (ingrediental
economic correspondence) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
ингредиентно икономическо съответствие (вж. ингредиентна икономическа система);
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно начално абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ* (ingrediental
economic state /condition/) (*) – ингредиентен икономически критерий (вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети (в т.ч.
икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) се класифицират на (1) вътрешна икономическа страна* или още
икономически интерсайд* (economic inside) на икономическото състояние на
някакъв друг по-общ предмет (по-общ обект, по-обща система, по-общ ингредиент), наричана вътрешно икономическо състояние* (internal economic state
/condition/) или още икономическо интерсъстояние* (economic interstate)
(вж. и икономическа съдържание и икономическа форма) на този предмет, и
(2) негова външна икономическа страна* или още икономически екстерсайд* (economic outside /exside/), наричана негово външно икономическо
състояние* (external economic state /condition/) или още икономическо екстерсъстояние* (economic exterstate) (също). Ингредиентното икономическо
състояние е частен случай на ингредиентното икономическо естество (други
негови части случаи са ингредиентната икономическа определеност и ингредиентното икономическо същество). Вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
Според ингредиентната икономическа дедуктивност (също) (която разграничава различни степени на преход от абстрактното към конкретното) разновидности на ингредиентното икономическо състояние са посочените подолу ингредиентни класификационни критерии.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------I. Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност*
(ingrediental specidantal economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на идейната
икономическа ингредиентност и според която се разграничават следните
идейни ингредиенти на икономическото състояние (в качеството им на значения на специдантната стратификационност):
1. Икономически спецодеид – общо понятие за значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
2. Икономически специдит – единство на икономическия специдент и икономическия специдинт.
3. Икономически специдент.
4. Икономически специдинт.
5. Икономически специдант – общо понятие за икономически специдент и
икономически специдинт.
6. Икономически специтат – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
Специфично за идейните икономически ингредиенти е, че те принадлежат
на идейната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към фундаменталната икономика и теникономиката, т.е. че те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска разрешителна
способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната
(околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност).
II. Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност
(аналог на ингредиентната съдържателна икономическа стратификационност) (вж. комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която
от своя страна е разновидност и на концептуалната икономическа ингредиентност и според която се разграничават следните концептуални ингредиенти на
икономическото състояние (в качеството им на значения на специфичностната
стратификационност):
1. Икономически спецоид – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
2. Икономически специфит – единство на икономическото съдържание и
икономическата форма.
3. Икономическо съдържание.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Икономическа форма.
5. Икономически специфант – общо понятие за икономическо съдържание
и икономическа форма.
6. Икономически специфат – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
Специфично за концептуалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на концептуалната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към конструктивната икономика и теникономиката, т.е. че
те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска
разрешителна способност и (2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на идейните икономически ингредиенти.
III. Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност*
(ingrediental specitantal economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
пространство на цялостностните рационални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на рационалната икономическа ингредиентност и според която се разграничават
следните рационални ингредиенти на икономическото състояние (в качеството
им на значения на специтантната стратификационност):
1. Икономически спецотеид – общо понятие за значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
2. Икономически специтит – единство на икономическия контив и икономическия фортив.
3. Икономически контив (икономически специтент).
4. Икономически фортив (икономически специтинт).
5. Икономически специтант – общо понятие за икономически контив и
икономически фортив.
6. Икономически специтат – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
Специфично за рационалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на рационалната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към фундаменталната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чув-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ствителност) и в това си качество те са операционална конкретизация на
идейните икономически ингредиенти.
IV. Ингредиентната контетантна икономическа стратификационност* (ingrediental contetantal economic stratificationality) (вж. комбинирано
тримерно пространство на цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на оперативната икономическа ингредиентност и според която се
разграничават следните оперативни ингредиенти на икономическото състояние (в качеството им на значения на контетантната стратификационност):
1. Икономически контотеид – общо понятие за значенията на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
2. Икономически контетит (същото като икономическа удовлетвореност) –
единство на икономическия контедент и икономическия контединт.
3. Икономически контедент (същото като икономическа изгодност и като
икономическо състояние).
4. Икономически контединт (същото като икономическа задоволеност и
като икономически актив).
5. Икономически узеконтединт (узе е съкратено от usable – ползваем)
(същото като икономическа ползваема задоволеност и като ползваем икономически актив).
6. Икономически естконтединт (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като сметен икономически актив).
7. Икономически контетант (същото като икономическа пригодност) –
общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.
8. Икономически контетат – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
Специфично за оперативните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на оперативната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към конструктивната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са повече чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на концептуалните икономически ингредиенти и адаптационна конкретизация на рационалните икономически ингредиенти.

19

780

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО
СЪЩЕСТВО*
(ingrediental
economic foundation) (*) – ингредиентен икономически критерий (вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети (в т.ч.
икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) се класифицират на (1) вътрешна икономическа страна* или още
икономически интерсайд* (economic inside) на икономическото същество на
някакъв друг по-общ предмет (по-общ обект, по-обща система, по-общ ингредиент), наричана вътрешно икономическо същество* (internal economic
foundation)
или
още
икономическо
интерсъщество*
(economic
interfoundation) (вж. и икономическа субстанция и икономическа суперстанта)
на този предмет, и (2) негова външна икономическа страна* или още икономически екстерсайд* (economic outside /exside/), наричана негово външно
икономическо същество* (external economic foundation) или още икономическо екстерсъщество* (economic exterfoundation) (също). Ингредиентното
икономическо същество е частен случай на ингредиентното икономическо
естество (други негови части случаи са ингредиентната икономическа определеност и ингредиентното икономическо състояние). Вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
Според ингредиентната икономическа дедуктивност (която разграничава
различни степени на преход от абстрактното към конкретното) разновидности
на ингредиентното икономическо същество са посочените по-долу ингредиентни класификационни критерии.
I. Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност*
(ingrediental sustadantal economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на идейната
икономическа ингредиентност и според която се разграничават следните
идейни ингредиенти на икономическото същество (в качеството им на значения на сустадантната стратификационност):
1. Икономически сустодеид – общо понятие за значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
2. Икономически сустадит – единство на икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
3. Икономически субсдант.
4. Икономически суперсдант.
5. Икономически сустадант – общо понятие за икономически субсдант и
икономически суперсдант.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически сустадат – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Специфично за идейните икономически ингредиенти е, че те принадлежат
на идейната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към фундаменталната икономика и теникономиката, т.е. че те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска разрешителна
способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната
(околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност).
II. Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
(аналог на ингредиентната субстанциална икономическа стратификационност) (вж. комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която
от своя страна е разновидност и на концептуалната икономическа ингредиентност и според която се разграничават следните концептуални ингредиенти на
икономическото същество (в качеството им на значения на сустантивностната
стратификационност):
1. Икономически сустоид – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
2. Икономически сустит – единство на икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
3. Икономическа субстанция.
4. Икономическа суперстанта.
5. Икономически сустант – общо понятие за икономическа субстанция и
икономическа суперстанта.
6. Икономически сустат – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Специфично за концептуалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на концептуалната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към конструктивната икономика и теникономиката, т.е. че
те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска
разрешителна способност и (2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на идейните икономически ингредиенти.
III. Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност*
(ingrediental sustatantal economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пространство на цялостностните рационални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на рационалната икономическа ингредиентност и според която се разграничават
следните рационални ингредиенти на икономическото същество (в качеството
им на значения на сустатантната стратификационност):
1. Икономически сустотеид – общо понятие за значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
2. Икономически сустатит – единство на икономическия субстант и икономическия суперстант.
3. Икономически субстант.
4. Икономически суперстант.
5. Икономически сустатант – общо понятие за икономически субстант и
икономически суперстант.
6. Икономически сустатат – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Специфично за рационалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на рационалната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към фундаменталната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са операционална конкретизация на
идейните икономически ингредиенти.
IV. Ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност* (ingrediental sustatatantal economic stratificationality) (вж. комбинирано
тримерно пространство на цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на оперативната икономическа ингредиентност и според която се
разграничават следните оперативни ингредиенти на икономическото същество
(в качеството им на значения на сустататантната стратификационност):
1. Икономически сустотаид – общо понятие за значенията на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
2. Икономически сустататит – единство на икономическия субстат и икономическия суперстат.
3. Икономически субстат (същото като икономическа съставност).
4. Икономически суперстат (същото като икономически запас).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Икономически сустататант – общо понятие за икономически субстат и
икономически суперстат.
6. Икономически сустататат – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Специфично за оперативните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на оперативната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към конструктивната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са повече чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на концептуалните икономически ингредиенти и адаптационна конкретизация на рационалните икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
РАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecorenomic location) (*) – първичен ингредиентен икореномически
критерий, който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между
вътрешното и външното пространство на икореномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икореномическа позиция и ингредиентната икореномическа дълбочина. Ингредиентното икореномическо разположение е частен случай на ингредиентното
икофорномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното икореномическо разположение към понятието за локаикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic location)]:
(1) локаикореномика* (locaecorenomy) [съкратено от и същото като локална икореномика* (local ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на
локаикореномиката от гледна точка на ингредиентното икореномическо разположание; едни от нейните разновидности са позиикореномиката*
(posiecorenomy) (вж. ингредиентната икореномическа позиция) и дипикореномиката* (deepecorenomy) (вж. ингредиентната икореномическа дълбочина);
(2) интерикореномика* (interecorenomy) [същото като вътрешна икореномика* (internal ecorenomy), както и съкратено от и същото като интернална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномика* (internal ecorenomy)] – локална икореномика, която се разполага
във вътрешното пространство на дадена обособена икореномика (на дадена
икореномическа система) и която въздейства върху околното (външното)
пространство (върху екстерикореномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея посредством медиикореномиката (взаимодействието
между интерикореномиката и екстерикореномиката е опосредствано, а взаимодействието между интерикореномиката и медиикореномиката, както и взаимодействието между медиикореноиката и екстерикореномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са интраикореномиката*
(intraecorenomy) (вж. ингредиентна икореномическа позиция) и инсикореномиката* (insecorenomy) (вж. ингредиентна икореномическа дълбочина);
(3) медиикореномика* (mediecorenomy) [същото като междинна икореномика* (medial ecorenomy), както и съкратено от и същото като медиална
икореномика* (medial ecorenomy)] – локална икореномика, която е границата
на дадена обособена икореномика (респ. на дадена икореномическа система)
и която непосредствено взаимодейства с околното (външното) пространство (с
екстерикореномиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с
интерикореномиката); едни от нейните разновидности са фейсикореномиката* (faceecorenomy) (вж. ингредиентна икореномическа позиция) и специикореномиката* (speciecorenomy) (вж. ингредиентна икореномическа дълбочина);
(4) екстерикореномика* (exterecorenomy) [същото като външна икореномика* (external ecorenomy), както и съкратено от и същото като екстернална икореномика* (external ecorenomy)] – локална икореномика, която е част от
заобикалящото обособената икореномика (респ. икореномическата система)
пространство, която е непосредствено разположена до медиикореномиката и
която взамодейства с тази система посредством медиикореномиката; едни от
нейните разновидности са екстраикореномиката* (extraecorenomy) (вж. ингредиентна икореномическа позиция) и аутсикореномиката* (outsecorenomy)
(вж. ингредиентна икореномическа дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентното икореномическо разположение към понятието за икореномически локаредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икореномическо разположение* (primary ingrediental ecorenomic location)]:
(1) икореномически локапредмет* (ecorenomic locathing) [съкратено от и
същото като локалeн икореномически предмет* (local ecorenomic thing)] –

24

785

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за разновидностите на локаикореномическия предмет от гледна
точка на ингредиентното икореномическо разположение;
(2) икореномически интерпредмет* (ecorenomic interthing) [съкратено
вътрешен икореномически предмет* (internal ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в интерикореномиката;
(3) икореномически медипредмет* (ecorenomic medithing) [същото като
междинен икореномически предмет* (medial ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в медиикореномиката;
(4) икореномически екстерпредмет* (ecorenomic exterthing) [същото като външен икореномически предмет* (external ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в екстерикореномиката.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecorenomic rilocation) (същото като ингредиентно икореномическо зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна икореномическа
зрялост и ингредиентно икореномическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентно икореномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икореномиката и на
нейните разновидности (както и на икореномическите предмети и на техните
разновидности) и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на
икореномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икореномическа рипозиция и ингредиентната
икореномическа ридълбочина. Ингредиентното икореномическо риразположение е частен случай на ингредиентното икофорномическо риразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икореномическо риразположение към понятието за риикореномически локапредмет* (riecorenomic
locathing) (съкратено от локален зрелостен икореномически предмет – local
ripeness ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икореномическо риразположение* (primary ingrediental ecorenomic rilocation), което е комбинация
от първичното ингредиентно икореномическо разположение* (primary
ingrediental ecorenomic location) и първичната ингредиентна икореномическа
зрялост* (primary ingrediental ecorenomic ripeness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икореномическо риразположение към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятието за локариикореномика* (locariecorenomy) (съкратено от локална
зрелостна икореномика – local ripeness ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икореномическо риразположение* (organic ingrediental
ecorenomic rilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно
икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic location) и
органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental
ecorenomic ripeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия локапредмет според първичното
ингредиентно икореномическо риразположение

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първично
ингредиентно
икореномическо
риразположение
(риикореномически
локапредмет)

Първично ингредиентно
икореномическо разположение
Икореномически
локапредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
екстерпредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
локапредмет

Риикореномически
интерпредмет

Риикореномически
медипредмет

Риикореномически
екстерпредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
локапредмет

Икореприномически
интерпредмет

Икореприномически
медипредмет

Икореприномически
екстерпредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
локапредмет

Икоредевеномически
интерпредмет

Икоредевеномически
медипредмет

Икоредевеномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локариикореномиката според органическото ингредиентно
икореномическо риразположение

Органическа
ингредиентна
икореномическа
зрялост

Органическо
ингредиентно
икореномическо
риразположение
(локариикореномика)

Органическо ингредиентно икореномическо
разположение
Локаикореномика

Интерикореномика

Медиикореномика

Екстерикореномика

Риикореномика

Локариикореномика

Интерриикореномика

Медириикореномика

Екстерриикореномика

Икореприномика

Локаикореприномика

Интерикореприномика

Медиикореприномика

Екстерикореприномика

Икоредевеномика

Локаикоредевеномика

Интерикоредевеномика

Медиикоредевеномика

Екстерикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecorenomic setilocation) (същото като ингредиентно икореномическо отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентно икореномическо разположение) (*) –
вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентно икореномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икореномиката и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икореномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са
ингредиентната икореномическа сетипозиция и ингредиентната икореномическа сетидълбочина. Ингредиентното икореномическо сетиразположение е
частен случай на ингредиентното икофорномическо сетиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икореномическо сетиразположение към понятието за икореномически локасетипредмет* (ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------locasetithing) (съкратено от локален сетитен икореномически предмет –
local setited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икореномическо сетиразположение* (primary ingrediental ecorenomic setilocation), което е
комбинация от първичното ингредиентно икореномическо разположение*
(primary ingrediental ecorenomic location) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентното икореномическо сетиразположение към понятието за локасетиикореномика* (locasetiecorenomy)
(съкратено от локална сетитна икореномика – local setited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическото ингредиентно икореномическо сетиразположение* (organic
ingrediental ecorenomic setilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic
location) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост*
(organic ingrediental ecorenomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локасетипредмет според първичното
ингредиентно икореномическо сетиразположение

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първично
ингредиентно
икореномическо
сетиразположение
(икореномически
локасетипредмет)
Икореномически
сетипредмет

Първично ингредиентно
икореномическо разположение

Икореномически
локапредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
локасетипредмет

Икореномически
интерсетипредмет

Икореномически
медисетипредмет

Икореномически
екстерсетипредмет

ИкореИкореИкореИкореИкореномически
номически
номически
номически
номически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Икореномически
сепапредмет

Икореномически
локасепапредмет

Икореномически
интерсепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетиикореномиката според органическото
ингредиентно икореномическо сетиразположение

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
икореномическо
сетиразположение
(локасетиикореномика)
Сетиикофорномика
Инсепаикофорномика
Сепаикофорномика

Органическо ингредиентно икореномическо
разположение
Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Локасетиикореномика

Интерсетиикореномика

Медисетиикореномика

Екстерсетиикореномика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепаикореикореикореикореномика
номика
номика
номика
Локасепаикореномика

Интерсепаикореномика

Медисепаикореномика

Екстерсепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecorenomic statilocation) (същото като ингредиентно икореномическо статитно разположение и съкратено от ингредиентен икореномически статут и ингредиентно икореномическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и
ингредиентно икореномическо разположение и по този начин разграничава
съвместно (1) субективното и обективното в икореномиката и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешното и външното пространство на икореномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икореномическа статипозиция и ингредиентната икореномическа статидълбочина. Ингредиентното икореномическо статиразположение е частен слумай на
ингредиентното икофорномическо статиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икореномическо статиразположение към понятието за икореномически локастатипредмет*
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic locastatithing) (съкратено от локален статитен икореномически
предмет – local statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икореномическо статиразположение* (primary ingrediental ecorenomic
statilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икореномическо разположение* (primary ingrediental ecorenomic location) и първичния
ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic
statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икореномическо статиразположение към понятието за локастатиикореномика*
(locastatiecorenomy) (съкратено от локална статитна икореномика – local
statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическото ингредиентно икореномическо статиразположение* (organic ingrediental ecorenomic statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение*
(organic ingrediental ecorenomic location) и органическия ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute)].

32

793

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локастатипредмет според
първичното ингредиентно икореномическо статиразположение

Първичен ингредиентен икореномически
статут

Първично
ингредиентно
икореномическо
статиразположение
(икореномически
локастатипредмет)
Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Първично ингредиентно
икореномическо разположение

Икореномически
локапредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
локастатипредмет

Икореномически
интерстатипредмет

Икореномически
медистатипредмет

Икореномически
екстерстатипредмет

Икореномически
субект
ИкореИкореИкореИкоре(икореномически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет) локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубстипредмет
предмет
предмет
предмет
(субститивен
икореномически
предмет)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
локаобтипредмет

Икореномически
интеробтипредмет

Икореномически
медиобтипредмет

Икореномически
екстеробтипредмет

Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
локаобсипредмет

Икореномически
интеробсипредмет

Икореномически
медиобсипредмет

Икореномически
екстеробсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
локасубтипредмет

Икореномически
интерсубтипредмет

Икореномически
медисубтипредмет

Икореномически
екстерсубтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатиикореномиката според органическото ингредиентно
икореномическо статиразположение

Органически ингредиентен икореномически
статут

Органическо
ингредиентно
икореномическо
статиразположение
(локастатиикореномика)

Органическо ингредиентно икореномическо
разположение
Локаикореномика

Интерикореномика

Медиикореномика

Екстерикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Локастатиикореномика

Интерстатиикореномика

Медистатиикореномика

Екстерстатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстиикореикореикореикореномика
номика
номика
номика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Локаобтиикореномика

Интеробтиикореномика

Медиобтиикореномика

Екстеробтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Локаобсиикореномика

Интеробсиикореномика

Медиобсиикореномика

Екстеробсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Локасубтиикореномика

Интерсубтиикореномика

Медисубтиикореномика

Екстерсубтиикореномика

ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
РАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecotechnomic location) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети (в т.ч. и
икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икотехномиката и на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икотехномическа позиция и ингредиентната икотехномическа дълбочина. Ингредиентното икотехномическо разположение е частен случай на
ингредиентното икофорномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното икотехномическо разположение към понятието за локаикотехномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икотехномическо разположение* (organic ingrediental ecotechnomic location)]:
(1) локаикотехномика* (locaecotechnomy) [съкратено от и същото като
локална икотехномика* (local ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на локаикотехномиката от гледна точка на ингредиентното икотехномическо разположание; едни от нейните разновидности са позиикотехномиката* (posiecotechnomy) (вж. ингредиентната икотехномическа позиция) и дипикотехномиката* (deepecotechnomy) (вж. ингредиентната икотехномическа дълбочина);
(2) интерикотехномика* (interecotechnomy) [същото като вътрешна
икотехномика* (internal ecotechnomy), както и съкратено от и същото като
интернална икотехномика* (internal ecotechnomy)] – локална икотехномика,
която се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена икотехномика (на дадена икотехномическа система) и която въздейства върху
околното (външното) пространство (върху екстерикотехномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея посредством медиикотехномиката (взаимодействието между интерикотехномиката и екстерикотехномиката
е опосредствано, а взаимодействието между интерикотехномиката и медиикотехномиката, както и взаимодействието между медиикотехноиката и екстерикотехномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са интраикотехномиката* (intraecotechnomy) (вж. ингредиентна икотехномическа позиция) и инсикотехномиката* (insecotechnomy) (вж. ингредиентна икотехномическа дълбочина);
(3) медиикотехномика* (mediecotechnomy) [същото като междинна
икотехномика* (medial ecotechnomy), както и съкратено от и същото като медиална икотехномика* (medial ecotechnomy)] – локална икотехномика, която
е границата на дадена обособена икотехномика (респ. на дадена икотехномическа система) и която непосредствено взаимодейства с околното (външното)
пространство (с екстерикотехномиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерикотехномиката); едни от нейните разновидности са
фейсикотехномиката* (faceecotechnomy) (вж. ингредиентна икотехномичес36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка позиция) и специикотехномиката* (speciecotechnomy) (вж. ингредиентна
икотехномическа дълбочина);
(4) екстерикотехномика* (exterecotechnomy) [същото като външна икотехномика* (external ecotechnomy), както и съкратено от и същото като екстернална икотехномика* (external ecotechnomy)] – локална икотехномика,
която е част от заобикалящото обособената икотехномика (респ. икотехномическата система) пространство, която е непосредствено разположена до медиикотехномиката и която взамодейства с тази система посредством медиикотехномиката; едни от нейните разновидности са екстраикотехномиката*
(extraecotechnomy) (вж. ингредиентна икотехномическа позиция) и аутсикотехномиката* (outsecotechnomy) (вж. ингредиентна икотехномическа дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентното икотехномическо разположение към понятието за икотехномически локаредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икотехномическо разположение* (primary ingrediental ecotechnomic
location)]:
(1) икотехномически локапредмет* (ecotechnomic locathing) [съкратено
от и същото като локалeн икотехномически предмет* (local ecotechnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на локаикотехномическия предмет
от гледна точка на ингредиентното икотехномическо разположение;
(2) икотехномически интерпредмет* (ecotechnomic interthing) [съкратено вътрешен икотехномически предмет* (internal ecotechnomic thing)] –
икотехномически предмет, конституиран в интерикотехномиката;
(3) икотехномически медипредмет* (ecotechnomic medithing) [същото
като междинен икотехномически предмет* (medial ecotechnomic thing)] –
икотехномически предмет, конституиран в медиикотехномиката;
(4) икотехномически екстерпредмет* (ecotechnomic exterthing) [същото
като външен икотехномически предмет* (external ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, конституиран в екстерикотехномиката.
ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecotechnomic rilocation) (същото като ингредиентно икотехномическо зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентно икотехномическо разположение) (*) –
вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зрялост и ингредиентно икотехномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икотехномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на икотехномиката и на нейните разновидности. Затова едни от
неговите разновидности са ингредиентната икотехномическа рипозиция и ингредиентната икотехномическа ридълбочина. Ингредиентното икотехномическо риразположение е частен случай на ингредиентното икофорномическо
риразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икотехномическо риразположение
към
понятието
за
риикотехномически
локапредмет*
(riecotechnomic locathing) (съкратено от локален зрелостен икотехномически
предмет – local ripeness ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икотехномическо риразположение* (primary ingrediental ecotechnomic
rilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икотехномическо разположение* (primary ingrediental ecotechnomic location) и първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental
ecotechnomic ripeness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икотехномическо риразположение към понятието за локариикотехномика* (locariecotechnomy) (съкратено от локална зрелостна икотехномика
– local ripeness ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икотехномическо риразположение* (organic ingrediental ecotechnomic rilocation), което
е комбинация от органическото ингредиентно икотехномическо разположение* (organic ingrediental ecotechnomic location) и органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental ecotechnomic
ripeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия локапредмет според първичното
ингредиентно икотехномическо риразположение

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първично
ингредиентно
икотехномическо
риразположение
(риикотехномически
локапредмет)

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
локапредмет

Риикотехномически
интерпредмет

Риикотехномически
медипредмет

Риикотехномически
екстерпредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
локапредмет

Икотехприномически
интерпредмет

Икотехприномически
медипредмет

Икотехприномически
екстерпредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
локапредмет

Икотехдевеномически
интерпредмет

Икотехдевеномически
медипредмет

Икотехдевеномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локариикотехномиката според органическото ингредиентно
икотехномическо риразположение

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическо
ингредиентно
икотехномическо
риразположение
(локариикотехномика)

Органическо ингредиентно икотехномическо
разположение

Локаикотехномика

Интерикотехномика

Медиикотехномика

Екстерикотехномика

Риикотехномика

Локариикотехномика

Интерриикотехномика

Медириикотехномика

Екстерриикотехномика

Икотехприномика

Локаикотехприномика

Интерикотехприномика

Медиикотехприномика

Екстерикотехприномика

Икотехдевеномика

Локаикотехдевеномика

Интерикотехдевеномика

Медиикотехдевеномика

Екстерикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecotechnomic setilocation) (същото като ингредиентно икотехномическо отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентно икотехномическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентно икотехномическо разположение и
по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икотехномиката и (2) икотехномическите предмети според мястото,
което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икотехномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икотехномическа сетипозиция и ингредиентната икотехномическа сетидълбочина. Ингредиентното икотехномическо сетиразположение е частен случай на ингредиентното икофорномическо сетиразположение.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното икотехномическо сетиразположение към понятието за икотехномически локасетипредмет*
(ecotechnomic locasetithing) (съкратено от локален сетитен икотехномически
предмет – local setited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икотехномическо сетиразположение* (primary ingrediental ecotechnomic
setilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икотехномическо разположение* (primary ingrediental ecotechnomic location) и първичната ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary ingrediental
ecotechnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икотехномическо сетиразположение към понятието за локасетиикотехномика* (locasetiecotechnomy) (съкратено от локална сетитна икотехномика – local setited ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно
икотехномическо сетиразположение* (organic ingrediental ecotechnomic
setilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икотехномическо разположение* (organic ingrediental ecotechnomic location) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental
ecotechnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия локасетипредмет според
първичното ингредиентно икотехномическо сетиразположение

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първично
ингредиентно
икотехномическо
сетиразположение
(икотехномически
локасетипредмет)
Икотехномически
сетипредмет

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икотехномически
локасетипредмет

Икотехномически
интерсетипредмет

Икотехномически
медисетипредмет

Икотехномически
екстерсетипредмет

ИкотехИкотехИкотехИкотехИкотехномически
номически
номически
номически
номически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
локасепапредмет

Икотехномически
интерсепапредмет
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Икотехномически
медисепапредмет

803

Икотехномически
екстерсепапредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетиикотехномиката според органическото
ингредиентно икотехномическо сетиразположение

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
икотехномическо
сетиразположение
(локасетиикотехномика)
Сетиикофорномика
Инсепаикофорномика
Сепаикофорномика

Органическо ингредиентно икотехномическо
разположение

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Локасетиикотехномика

Интерсетиикотехномика

Медисетиикотехномика

Екстерсетиикотехномика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепаикотехикотехикотехикотехномика
номика
номика
номика
Локасепаикотехномика

Интерсепаикотехномика

Медисепаикотехномика

Екстерсепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecotechnomic statilocation) (същото като ингредиентно икотехномическо статитно разположение и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентно икотехномическо разположение) (*) –
вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически
статут и ингредиентно икотехномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2)
икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икотехномиката и
на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икотехномическа статипозиция и ингредиентната икотехномическа статидълбочина. Ингредиентното икотехномическо статиразположение
е частен случай на ингредиентното икофорномическо статиразположение.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното икотехномическо статиразположение към понятието за икотехномически локастатипредмет*
(ecotechnomic locastatithing) (съкратено от локален статитен икотехномически предмет – local statited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икотехномическо статиразположение* (primary ingrediental
ecotechnomic statilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно
икотехномическо разположение* (primary ingrediental ecotechnomic location)
и първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental
ecotechnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икотехномическо статиразположение към понятието за локастатиикотехномика* (locastatiecotechnomy) (съкратено от локална статитна
икотехномика – local statited ecotechnomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно
икотехномическо статиразположение* (organic ingrediental ecotechnomic
statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икотехномическо разположение* (organic ingrediental ecotechnomic location) и органическия ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental
ecotechnomic statute)].

44

805

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия локастатипредмет според
първичнотоното ингредиентно икотехномическо статиразположение

Първичен ингредиентен икотехномически
статут

Първично
ингредиентно
икотехномическо
статиразположение
(икотехномически
локастатипредмет)
Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икотехномически
локастатипредмет

Икотехномически
интерстатипредмет

Икотехномически
медистатипредмет

Икотехномически
екстерстатипредмет

Икотехномически
субект
ИкотехИкотехИкотехИкотех(икотехномически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет) локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубстипредмет
предмет
предмет
предмет
(субститивен
икотехномически
предмет)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
локаобтипредмет

Икотехномически
интеробтипредмет

Икотехномически
медиобтипредмет

Икотехномически
екстеробтипредмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
локаобсипредмет

Икотехномически
интеробсипредмет

Икотехномически
медиобсипредмет

Икотехномически
екстеробсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
локасубтипредмет

Икотехномически
интерсубтипредмет

Икотехномически
медисубтипредмет

Икотехномически
екстерсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатиикотехномиката според органическото ингредиентно икотехномическо статиразположение

Органически ингредиентен икотехномически
статут

Органическо
ингредиентно
икотехномическо
статиразположение
(локастатиикотехномика)
Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Органическо ингредиентно икотехномическо
разположение

Локаикотехномика

Интерикотехномика

Медиикотехномика

Екстерикотехномика

Локастатиикотехномика

Интерстатиикотехномика

Медистатиикотехномика

Екстерстатиикотехномика

Субектна
Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстиикотехномика
икотехикотехикотехикотех(субстиномика
номика
номика
номика
икотехномика)
Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Локаобтиикотехномика

Интеробтиикотехномика

Медиобтиикотехномика

Екстеробтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Локаобсиикотехномика

Интеробсиикотехномика

Медиобсиикотехномика

Екстеробсиикотехномика

Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Локасубтиикотехномика

Интерсубтиикотехномика

Медисубтиикотехномика

Екстерсубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОФОРНОМИЧЕСКО ЛОГОРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecofornomic logolocation) (същото като ингредиентно икофорномическо логичностно разположение и съкратено от ингредиентно икофорномическо разположение и ингредиентна икофорномическа логичност)
(навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорно47
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икофорномическо разположение и ингредиентна икофорномическа логичност и
по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икофорномиката и на нейните разновидности и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентното икофорномическо логоразположение към понятието за логоикофорномически локапредмет*
(logoecofornomic locathing) (съкратено от логичностен локален икофорномически предмет – logicalitic local ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икофорномическо
логоразположение*
(primary
ingrediental
ecofornomic logolocation), което е комбинация от първичното ингредиентно
икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location) и
първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary
ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентното икофорномическо логоразположение към понятието за логолокаикофорномика* (logolocaecofornomy) (съкратено от логичностна локална икофорномика – logicalitic local ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икофорномическо логоразположение* (organic ingrediental
ecofornomic logolocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic
location) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност*
(organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия локапредмет според първичното
ингредиентно икофорномическо логоразположение

Първична ингредиентна икофорномическа
логичност

Първично
ингредиентно
икофорномическо
логоразположение
(логоикофорномически
локапредмет)

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение
Логоикофорномически
локапредмет

Логоикофорномически
интерпредмет

Логоикофорномически
медипредмет

Логоикофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
локапредмет

Икосубномически
(икономически)
интерпредмет

Икосубномически
(икономически)
медипредмет

Икосубномически
(икономически)
екстерпредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
локапредмет

Икосуперномически
интерпредмет

Икосуперномически
медипредмет

Икосуперномически
екстерпредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
локапредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
локапредмет

Икосоциономически
интерпредмет

Икосоциономически
медипредмет

Икосоциономически
екстерпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
локапредмет

Икоекзосубномически
интерпредмет

50
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медипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логолокаикофорномиката според органическото
ингредиентно икофорномическо логоразположение

Органическа ингредиентна икофорномическа
логичност

Органическо
ингредиентно
икофорномическо
логоразположение
(логолокаикофорномика)

Органическо ингредиентно
икофорномическо разположение
Логолокаикофорномика

Логоинтерикофорномика

Логомедиикофорномика

Логоекстерикофорномика

Икофорномика

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Икотехномика

Локаикотехномика

Интерикотехномика

Медиикотехномика

Екстерикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Локаикосубномика
(локаикономика)

Интерикосубномика
(интерикономика)

Медиикосубномика
(медиикономика)

Екстерикосубномика
(екстерикономика)

Икосуперномика

Локаикосуперномика

Интерикосуперномика

Медиикосуперномика

Екстерикосуперномика

Икореномика

Локаикореномика

Интерикореномика

Медиикореномика

Екстерикореномика

Икосоциономика

Локаикосоциономика

Интерикосоциономика

Медиикосоциономика

Екстерикосоциономика

Икоекзосубномика

Локаикоекзосубномика

Интерикоекзосубномика

Медиикоекзосубномика

Екстерикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОФОРНОМИЧЕСКО
РАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecofornomic location) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което
е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети (в т.ч. и
икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икофорномиката и на
нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икофорномическа позиция и ингредиентната икофорномическа дълбочина. Ингредиентното икономическо разположение е частен случай на ингредиентното икофорномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното икофорномическо разположение към понятието за локаикофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic location)]:
(1) локаикофорномика* (locaecofornomy) [съкратено от и същото като
локална икофорномика* (local ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на локаикофорномиката от гледна точка на ингредиентното икофорномическо разположание; едни от нейните разновидности са позиикофорномиката* (posiecofornomy) (вж. ингредиентната икофорномическа позиция) и
дипикофорномиката* (deepecofornomy) (вж. ингредиентната икофорномическа дълбочина);
(2) интерикофорномика* (interecofornomy) [същото като вътрешна
икофорномика* (internal ecofornomy), както и съкратено от и същото като интернална икофорномика* (internal ecofornomy)] – локална икофорномика,
която се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена икофорномика (на дадена икофорномическа система) и която въздейства върху
околното (външното) пространство (върху екстерикофорномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея посредством медиикофорномиката (взаимодействието между интерикофорномиката и екстерикофорномиката е опосредствано, а взаимодействието между интерикофорномиката и медиикофорномиката, както и взаимодействието между медиикофорноиката и
екстерикофорномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са
интраикофорномиката* (intraecofornomy) (вж. ингредиентна икофорномическа позиция) и инсикофорномиката* (insecofornomy) (вж. ингредиентна
икофорномическа дълбочина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) медиикофорномика* (mediecofornomy) [същото като междинна икофорномика* (medial ecofornomy), както и съкратено от и същото като медиална икофорномика* (medial ecofornomy)] – локална икофорномика, която е
границата на дадена обособена икофорномика (респ. на дадена икофорномическа система) и която непосредствено взаимодейства с околното (външното)
пространство (с екстерикофорномиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерикофорномиката); едни от нейните разновидности
са фейсикофорномиката* (faceecofornomy) (вж. ингредиентна икофорномическа позиция) и специикофорномиката* (speciecofornomy) (вж. ингредиентна икофорномическа дълбочина);
(4) екстерикофорномика* (exterecofornomy) [същото като външна икофорномика* (external ecofornomy), както и съкратено от и същото като екстернална икофорномика* (external ecofornomy)] – локална икофорномика,
която е част от заобикалящото обособената икофорномика (респ. икофорномическата система) пространство, която е непосредствено разположена до
медиикофорномиката и която взамодейства с тази система посредством медиикофорномиката; едни от нейните разновидности са екстраикофорномиката* (extraecofornomy) (вж. ингредиентна икофорномическа позиция) и аутсикофорномиката* (outsecofornomy) (вж. ингредиентна икофорномическа дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентното икофорномическо разположение към понятието за икофорномически локаредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location)]:
(1) икофорномически локапредмет* (ecofornomic locathing) [съкратено
от и същото като локалeн икофорномически предмет* (local ecofornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на локаикофорномическия предмет
от гледна точка на ингредиентното икофорномическо разположение;
(2) икофорномически интерпредмет* (ecofornomic interthing) [съкратено
вътрешен икофорномически предмет* (internal ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в интерикофорномиката;
(3) икофорномически медипредмет* (ecofornomic medithing) [същото като междинен икофорномически предмет* (medial ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в медиикофорномиката;
(4) икофорномически екстерпредмет* (ecofornomic exterthing) [същото
като външен икофорномически предмет* (external ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в екстерикофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО
ИКОФОРНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecofornomic rilocation) (същото като ингредиентно икофорномическо зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентно икофорномическо разположение) (навсякъде
икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически –
като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа
зрялост и ингредиентно икофорномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икофорномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на икофорномиката и на нейните разновидности. Затова едни от
неговите разновидности са ингредиентната икофорномическа рипозиция и
ингредиентната икофорномическа ридълбочина. Частен случай на ингредиентното икофорномическо риразположение е ингредиентното икономическо
риразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икофорномическо риразположение към понятието за риикофорномически локапредмет* (riecofornomic
locathing) (съкратено от локален зрелостен икофорномически предмет –
local ripeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно икофорномическо риразположение* (primary ingrediental ecofornomic rilocation), което е
комбинация от първичното ингредиентно икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location) и първичната ингредиентна
икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентното икофорномическо
риразположение към понятието за локариикофорномика* (locariecofornomy)
(съкратено от локална зрелостна икофорномика – local ripeness ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икофорномическо риразположение*
(organic ingrediental ecofornomic rilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental
ecofornomic location) и органическата ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic ripeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия локапредмет според първичното
ингредиентно икофорномическо риразположение

Първична ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Първично
ингредиентно
икофорномическо
риразположение
(риикофорномически
локапредмет)

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
локапредмет

Риикофорномически
интерпредмет

Риикофорномически
медипредмет

Риикофорномически
екстерпредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
локапредмет

Икофорприномически
интерпредмет

Икофорприномически
медипредмет

Икофорприномически
екстерпредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордеве- Икофордеве- Икофордеве- Икофордевеномически
номически
номически
номически
локаинтермедиекстерпредмет
предмет
предмет
предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локариикофорномиката според органическото ингредиентно
икофорномическо риразположение

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическо
ингредиентно
икофорномическо
риразположение
(локариикофорномика)

Органическо ингредиентно икофорномическо
разположение

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Риикофорномика

Локариикофорномика

Интерриикофорномика

Медириикофорномика

Екстерриикофорномика

Икофорприномика

Локаикофорприномика

Интерикофорприномика

Медиикофорприномика

Екстерикофорприномика

ЛокаИкофордевеикофордевеномика
номика

Интерикофордевеномика

Медиикофордевеномика

Екстерикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОФОРНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecofornomic setilocation) (същото като ингредиентно икофорномическо отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентно икофорномическо разположение) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа отделимост и ингредиентно икофорномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените
предмети в икофорномиката и (2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на икофорномиката и на нейните разновидности. Затова едни от
неговите разновидности са ингредиентната икофорномическа сетипозиция и
ингредиентната икофорномическа сетидълбочина. Частен случай на ингреди56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентното икофорномическо сетиразположение е ингредиентното икономическо сетиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икофорномическо сетиразположение към понятието за икофорномически локасетипредмет*
(ecofornomic locasetithing) (съкратено от локален сетитен икофорномически
предмет – local setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно
икофорномическо сетиразположение* (primary ingrediental ecofornomic
setilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location) и първичната
ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental
ecofornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икофорномическо сетиразположение към понятието за локасетиикофорномика* (locasetiecofornomy) (съкратено от локална сетитна икофорномика – local setited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно икофорномическо сетиразположение* (organic ingrediental ecofornomic setilocation),
което е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic location) и органическата ингредиентна икофорномическа отделимост* (organic ingrediental ecofornomic
severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия локасетипредмет според
първичното ингредиентно икофорномическо сетиразположение

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първично
ингредиентно
икофорномическо
сетиразположение
(икофорномически
локасетипредмет)
Икофорномически
сетипредмет

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
локасетипредмет

Икофорномически
интерсетипредмет

Икофорномически
медисетипредмет

Икофорномически
екстерсетипредмет

ИкофорИкофорИкофорИкофорИкофорномически
номически
номически
номически
номически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
локасепапредмет

Икофорномически
интерсепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетиикофорномиката според органическото
ингредиентно икофорномическо сетиразположение

Органическо
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
икофорномическо
сетиразположение
(локасетиикофорномика)
Сетиикофорномика
Инсепаикофорномика
Сепаикофорномика

Органическо ингредиентно икофорномическо
разположение

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Локасетиикофорномика

Интерсетиикофорномика

Медисетиикофорномика

Екстерсетиикофорномика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепаикофорикофорикофорикофорномика
номика
номика
номика
Локасепаикофорномика

Интерсепаикофорномика

Медисепаикофорномика

Екстерсепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНО ИКОФОРНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental ecofornomic statilocation) (същото като ингредиентно икофорномическо статитно разположение и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентно икофорномическо разположение) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*)
– вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут и ингредиентно икофорномическо разположение и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и
(2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икофорномиката
и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната икофорномическа статипозиция и ингредиентната икофорноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа статидълбочина. Частен случай на ингредиентното икофорномическо
статиразположение е ингредиентното икономическо статиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното икофорномическо статиразположение към понятието за икофорномически локастатипредмет*
(ecofornomic locastatithing) (съкратено от локален статитен икофорномически предмет – local statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното
ингредиентно икофорномическо статиразположение* (primary ingrediental
ecofornomic statilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно
икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location) и
първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental
ecofornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното икофорномическо статиразположение към понятието за локастатиикофорномика* (locastatiecofornomy) (съкратено от локална статитна икофорномика – local statited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно
икофорномическо статиразположение* (organic ingrediental ecofornomic
statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic location) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental
ecofornomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия локастатипредмет според
първичното ингредиентно икофорномическо статиразположение

Първичен ингредиентен икофорномически
статут

Първично
ингредиентно
икофорномическо
статиразположение
(икофорномически
локастатипредмет)
Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
локастатипредмет

Икофорномически
интерстатипредмет

Икофорномически
медистатипредмет

Икофорномически
екстерстатипредмет

Икофорномически
субект
ИкофорИкофорИкофорИкофор(икофорномически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет) локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубстипредмет
предмет
предмет
предмет
(субститивен
икофорномически
предмет)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
локаобтипредмет

Икофорномически
интеробтипредмет

Икофорномически
медиобтипредмет

Икофорномически
екстеробтипредмет

Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
локаобсипредмет

Икофорномически
интеробсипредмет

Икофорномически
медиобсипредмет

Икофорномически
екстеробсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
локасубтипредмет

Икофорномически
интерсубтипредмет

Икофорномически
медисубтипредмет

Икофорномически
екстерсубтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатиикофорномиката според органическото
ингредиентно икофорномическо статиразположение

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическо
ингредиентно
икофорномическо
статиразположение
(локастатиикофорномика)
Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Органическо ингредиентно икофорномическо
разположение

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Локастатиикофорномика

Интерстатиикофорномика

Медистатиикофорномика

Екстерстатиикофорномика

Субектна
Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстиикофорномика
икофорикофорикофорикофор(субстиномика
номика
номика
номика
икофорномика)
Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Локаобтиикофорномика

Интеробтиикофорномика

Медиобтиикофорномика

Екстеробтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Локаобсиикофорномика

Интеробсиикофорномика

Медиобсиикофорномика

Екстеробсиикофорномика

Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Локасубтиикофорномика

Интерсубтиикофорномика

Медисубтиикофорномика

Екстерсубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНО СУБНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ* (ingrediental
subnomic location) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който
разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти,
субномическите системи и субномическите ингредиенти) според мястото,
което те заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното прост63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранство на субномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите
разновидности са ингредиентната субномическа позиция и ингредиентната
субномическа дълбочина. Ингредиентното икономическо разположение е частен случай на ингредиентното субномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното субномическо разположение към понятието за локасубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location)]:
(1) локасубномика* (locasubnomy) [съкратено от и същото като локална
субномика* (local subnomy)] – общо понятие за разновидностите на локасубномиката от гледна точка на ингредиентното субномическо разположание;
едни от нейните разновидности са позисубномиката* (posisubnomy) (вж. ингредиентната субномическа позиция) и дипсубномиката* (deepsubnomy) (вж.
ингредиентната субномическа дълбочина);
(2) интерсубномика* (intersubnomy) [същото като вътрешна субномика*
(internal subnomy), както и съкратено от и същото като интернална субномика* (internal subnomy)] – локална субномика, която се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена субномика (на дадена субномическа
система) и която въздейства върху околното (външното) пространство (върху
екстерсубномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея
посредством медисубномиката (взаимодействието между интерсубномиката и
екстерсубномиката е опосредствано, а взаимодействието между интерсубномиката и медисубномиката, както и взаимодействието между медисубноиката
и екстерсубномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са
интрасубномиката* (intrasubnomy) (вж. ингредиентна субномическа позиция) и инссубномиката* (inssubnomy) (вж. ингредиентна субномическа дълбочина);
(3) медисубномика* (medisubnomy) [същото като междинна субномика*
(medial subnomy), както и съкратено от и същото като медиална субномика*
(medial subnomy)] – локална субномика, която е границата на дадена обособена
субномика (респ. на дадена субномическа система) и която непосредствено
взаимодейства с околното (външното) пространство (с екстерсубномиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерсубномиката);
едни от нейните разновидности са фейссубномиката* (facesubnomy) (вж. ингредиентна субномическа позиция) и специсубномиката* (specisubnomy) (вж.
ингредиентна субномическа дълбочина);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) екстерсубномика* (extersubnomy) [същото като външна субномика*
(external subnomy), както и съкратено от и същото като екстернална субномика* (external subnomy)] – локална субномика, която е част от заобикалящото
обособената субномика (респ. субномическата система) пространство, която
е непосредствено разположена до медисубномиката и която взамодейства с
тази система посредством медисубномиката; едни от нейните разновидности
са екстрасубномиката* (extrasubnomy) (вж. ингредиентна субномическа позиция) и аутссубномиката* (outssubnomy) (вж. ингредиентна субномическа
дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентното субномическо разположение
към понятието за субномически локаредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary ingrediental subnomic location)]:
(1) субномически локапредмет* (subnomic locathing) [съкратено от и същото като локалeн субномически предмет* (local subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на локасубномическия предмет от гледна точка на
ингредиентното субномическо разположение;
(2) субномически интерпредмет* (subnomic interthing) [същото като
вътрешен субномически предмет* (internal subnomic thing)] – субномически
предмет, конституиран в интерсубномиката;
(3) субномически медипредмет* (subnomic medithing) [същото като
междинен субномически предмет* (medial subnomic thing)] – субномически
предмет, конституиран в медисубномиката;
(4) субномически екстерпредмет* (subnomic exterthing) [същото като
външен субномически предмет* (external subnomic thing)] – субномически
предмет, конституиран в екстерсубномиката.
ИНГРЕДИЕНТНО
СУБНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental subnomic rilocation) (същото като ингредиентно субномическо
зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентно субномическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентно
субномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните разновидности) и
(2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотно65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шението между вътрешното и външното пространство на субномиката и на
нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната субномическа рипозиция и ингредиентната субномическа ридълбочина.
Частен случай на ингредиентното субномическо риразположение е ингредиентното икономическо риразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното субномическо риразположение към понятието за рисубномически локапредмет* (risubnomic locathing)
(съкратено от локален зрелостен субномически предмет – local ripeness
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно субномическо риразположение* (primary ingrediental subnomic rilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary ingrediental
subnomic location) и първичната ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното субномическо риразположение към понятието за локарисубномика* (locarisubnomy) (съкратено от локална зрелостна субномика –
local ripeness subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическото ингредиентно субномическо риразположение* (organic ingrediental subnomic rilocation), което е комбинация
от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic
ingrediental subnomic location) и органическата ингредиентна субномическа
зрялост* (organic ingrediental subnomic ripeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия локапредмет според първичното
ингредиентно субномическо риразположение

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първично
ингредиентно
субномическо
риразположение
(рисубномически
локапредмет)

Първично ингредиентно субномическо
разположение
Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
локапредмет

Рисубномически
интерпредмет

Рисубномически
медипредмет

Рисубномически
екстерпредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
локапредмет

Субприномически
интерпредмет

Субприномически
медипредмет

Субприномически
екстерпредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
локапредмет

Субдевеномически
интерпредмет

Субдевеномически
медипредмет

Субдевеномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарисубномиката според органическото ингредиентно
субномическо риразположение

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическо
ингредиентно
субномическо
риразположение
(локарисубномика)

Органическо ингредиентно субномическо
разположение
Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

Рисубномика

Локарисубномика

Интеррисубномика

Медирисубномика

Екстеррисубномика

Субприномика

Локасубприномика

Интерсубприномика

Медисубприномика

Екстерсубприномика

Субдевеномика

Локасубдевеномика

ИнтерсубдевеНомика

Медисубдевеномика

Екстерсубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО
СУБНОМИЧЕСКО
СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental subnomic setilocation) (същото като ингредиентно субномическо
отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна субномическа
отделимост и ингредиентно субномическо разположение) (*) – вторичен
ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и
ингредиентно субномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в субномиката и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешното и външното пространство на субномиката и на нейните
разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната
субномическа сетипозиция и ингредиентната субномическа сетидълбочина.
Частен случай на ингредиентното субномическо сетиразположение е ингредиентното икономическо сетиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното субномическо сетиразположение към понятието за субномически локасетипредмет* (subnomic lo68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------locasetithing) (съкратено от локален сетитен субномически предмет – local
setited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичното ингредиентно субномическо сетиразположение* (primary ingrediental subnomic setilocation), което е комбинация
от първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary
ingrediental subnomic location) и първичната ингредиентна субномическа
отделимост* (primary ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното субномическо сетиразположение
към понятието за локасетисубномика* (locasetisubnomy) (съкратено от локална сетитна субномика – local setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно субномическо сетиразположение* (organic ingrediental subnomic
setilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и органическата
ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic
severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локасетипредмет според първичното
ингредиентно субномическо сетиразположение

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първично
ингредиентно
субномическо
сетиразположение
(субномически
локасетипредмет)
Субномически
сетипредмет

Първично ингредиентно субномическо
разположение
Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
локасетипредмет

Субномически
интерсетипредмет

Субномически
медисетипредмет

Субномически
екстерсетипредмет

СубСубСубСубСубнономически
номически
номически
номически
мически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Субномически
сепапредмет

Субномически
локасепапредмет

Субномически
интерсепапредмет
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медисепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетисубномиката според органическото ингредиентно
субномическо сетиразположение

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
субномическо
сетиразположение
(локасетисубномика)
Сетисубномика
Инсепасубномика
Сепасубномика

Органическо ингредиентно субномическо
разположение
Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

Локасетисубномика

Интерсетисубномика

Медисетисубномика

Екстерсетисубномика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепасубномика
субномика
субномика
субномика
Локасепасубномика

Интерсепасубномика

Медисепасубномика

Екстерсепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНО
СУБНОМИЧЕСКО
СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental subnomic statilocation) (същото като ингредиентно субномическо
статитно разположение и съкратено от ингредиентен субномически статут и ингредиентно субномическо разположение) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентно
субномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на субномиката и на нейните разновидности. Затова едни
от неговите разновидности са ингредиентната субномическа статипозиция и
ингредиентната субномическа статидълбочина. Частен случай на ингредиентното субномическо статиразположение е ингредиентното икономическо
статиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното субномическо статиразположение към понятието за субномически локастатипредмет* (subnomic
locastatithing) (съкратено от локален статитен субномически предмет –
local statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно субномическо
статиразположение* (primary ingrediental subnomic statilocation), което е
комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение*
(primary ingrediental subnomic location) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното субномическо статиразположение
към понятието за локастатисубномика* (locastatisubnomy) (съкратено от локална статитна субномика – local statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно субномическо статиразположение* (organic ingrediental
subnomic statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно
субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental
subnomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локастатипредмет според първичното
ингредиентно субномическо статиразположение

Първичен ингредиентен субномически статут

Първично
ингредиентно
субномическо
статиразположение
(субномически
локастатипредмет)
Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Първично ингредиентно субномическо
разположение
Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
локастатипредмет

Субномически
интерстатипредмет

Субномически
медистатипредмет

Субномически
екстерстатипредмет

Субномически
субект
СубСубСубСуб(субномически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет)
локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубсти(субститивен
предмет
предмет
предмет
предмет
субномически
предмет)
Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
локаобтипредмет

Субномически
интеробтипредмет

Субномически
медиобтипредмет

Субномически
екстеробтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
локаобсипредмет

Субномически
интеробсипредмет

Субномически
медиобсипредмет

Субномически
екстеробсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
локасубтипредмет

Субномически
интерсубтипредмет

74

Субномически
медисубтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатисубномиката според органическото ингредиентно
субномическо статиразположение

Органически ингредиентен субномически статут

Органическо
ингредиентно
субномическо
статиразположение
(локастатисубномика)

Органическо ингредиентно субномическо
разположение
Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Локастатисубномика

Интерстатисубномика

Медистатисубномика

Екстерстатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстисубномика
субномика
субномика
субномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Локаобтисубномика

Интеробтисубномика

Медиобтисубномика

Екстеробтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Локаобсисубномика

Интеробсисубномика

Медиобсисубномика

Екстеробсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Локасубтисубномика

Интерсубтисубномика

Медисубтисубномика

Екстерсубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНО
СУБНОМИЧЕСКО
ХИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental subnomic hilocation) (същото като ингредиентно субномическо
историчностно разположение и съкратено от ингредиентно субномическо
разположение и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен
ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно субномическо разположение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава
съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат в взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на субномиката
и на нейните разновидности и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентното субномическо хиразположение към понятието за хисубномически локапредмет* (hisubnomic locathing)
(съкратено от историчностен локален субномически предмет – historicitical
local subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според първичното ингредиентно субномическо хиразположение* (primary ingrediental subnomic hilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary ingrediental
subnomic location) и първичната ингредиентна субномическа историчност*
(primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното субномическо хиразположение към понятието за
хилокасубномика* (hilocasubnomy) (съкратено от историчностна локационнна субномика – historicitical local subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно субномическо хиразположение* (organic ingrediental subnomic hilocation),
което е комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия локапредмет според първичното
ингредиентно субномическо хиразположение

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първично
ингредиентно
субномическо
хиразположение
(хисубномически
локапредмет)

Първично ингредиентно субномическо
разположение
Хистосубномически
локапредмет

Хистосубномически
интерпредмет

Хистосубномически
медипредмет

Хистосубномически
екстерпредмет

Субномически
предмет

Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
локапредмет

Консубномически
интерпредмет

Консубномически
медипредмет

Консубномически
екстерпредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
локапредмет

Просубномически
интерпредмет

Просубномически
медипредмет

Просубномически
екстерпредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
локапредмет

Икосубномически
интерпредмет

Икосубномически
медипредмет

Икосубномически
екстерпредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
локапредмет

Екссубномически
интерпредмет

Екссубномически
медипредмет

Екссубномически
екстерпредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
локапредмет

Фисубномически
интерпредмет

Фисубномически
медипредмет

Фисубномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилокасубномиката според органическото ингредиентно
субномическо хиразположение

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическо
ингредиентно
субномическо
хиразположение
(хилокасубномика)

Органическо ингредиентно
субномическо разположение
Хистолокасубномика

Хистоинтерсубномика

Хистомедисубномика

Хистоекстерсубномика

Субномика

Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

онсубномика

Локаконсубномика

Интерконсубномика

Медиконсубномика

Екстерконсубномика

Просубномика

Локапросубномика

Интерпросубномика

Медипросубномика

Екстерпросубномика

Икосубномика

Локаикосубномика

Интерикосубномика

Медиикосубномика

Екстерикосубномика

Екссубномика

Локаекссубномика

Интерекссубномика

Медиекссубномика

Екстерекссубномика

Фисубномика

Локафисубномика

Интерфисубномика

Медифисубномика

Екстерфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНО
ФОРНОМИЧЕСКО
ЛОГОРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic logolocation) (същото като ингредиентно форномическо
логичностно разположение и съкратено от ингредиентно форномическо
разположение и ингредиентна форномическа логичност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичните критерии ингредиентно форномическо разположение и ингредиентна форномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1)
форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните разновидности и (2) съставните части на форномиката.
Първичното прилагане на ингредиентното форномическо логоразположение към понятието за логофорномически локапредмет* (logofornomic
locathing) (съкратено от логичностен локален форномически предмет –
logicalitic local fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо
логоразположение* (primary ingrediental fornomic logolocation), което е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение*
(primary ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентното форномическо логоразположение към понятието за логолокафорномика* (logolocafornomy) (съкратено от
логичностна локална форномика – logicalitic local fornomy) поражда нейните
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото
ингредиентно форномическо логоразположение* (organic ingrediental
fornomic logolocation), което е комбинация от органическото ингредиентно
форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическата ингредиентна форномическа логичност* (organic ingrediental
fornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логофорномическия локапредмет според първичното
ингредиентно форномическо логоразположение

Първична ингредиентна форномическа логичност

Първично
ингредиентно
форномическо
логоразположение
(логофорномически
локапредмет)

Първично ингредиентно форномическо
разположение
Логофорномически
локапредмет

Логофорномически
интерпредмет

Логофорномически
медипредмет

Логофорномически
екстерпредмет

Форномически
предмет

Форномически
локапредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
екстерпредмет

Техномически
предмет

Техномически
локапредмет

Техномически
интерпредмет

Техномически
медипредмет

Техномически
екстерпредмет

Субномически
предмет

Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Суперномически
предмет

Суперномически
локапредмет

Суперномически
интерпредмет

Суперномически
медипредмет

Суперномически
екстерпредмет

Реномически
предмет

Реномически
локапредмет

Реномически
интерпредмет

Реномически
медипредмет

Реномически
екстерпредмет

Социономически
предмет

Социономически
локапредмет

Социономически
интерпредмет

Социономически
медипредмет

Социономически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Екзосубномически
предмет

Екзосубномически
локапредмет

Екзосубномически
интерпредмет
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до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логолокафорномиката според органическото ингредиентно
форномическо логоразположение

Органическа ингредиентна форномическа логичност

Органическо
ингредиентно
форномическо
логоразположение
(логолокафорномика)

Органическо ингредиентно
форномическо разположение
Логолокафорномика

Логоинтерфорномика

Логомедифорномика

Логоекстерфорномика

Форномика

Локафорномика

Интерфорномика

Медифорномика

Екстерфорномика

Техномика

Локатехномика

Интертехномика

Медитехномика

Екстертехномика

Субномика

Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

Суперномика

Локасуперномика

Интерсуперномика

Медисуперномика

Екстерсуперномика

Реномика

Локареномика

Интерреномика

Медиреномика

Екстерреномика

Социономика

Локасоциономика

Интерсоциономика

Медисоциономика

Екстерсоциономика

Екзосубномика

Локаекзосубномика

Интерекзосубномика

Медиекзосубномика

Екстерекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНО ФОРНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ* (ingrediental
fornomic location) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а
форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните произ82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава форномическите предмети (в т.ч. и форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) според мястото, което
те заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната форномическа позиция и ингредиентната
форномическа дълбочина. Ингредиентното икономическо разположение е
частен случай на ингредиентното форномическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентното форномическо разположение към понятието за локафорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location)]:
(1) локафорномика* (locafornomy) [съкратено от и същото като локална
форномика* (local fornomy)] – общо понятие за разновидностите на локафорномиката от гледна точка на ингредиентното форномическо разположание;
едни от нейните разновидности са позифорномиката* (posifornomy) (вж. ингредиентната форномическа позиция) и дипфорномиката* (deepfornomy) (вж.
ингредиентната форномическа дълбочина);
(2) интерфорномика* (interfornomy) [същото като вътрешна форномика* (internal fornomy), както и съкратено от и същото като интернална форномика* (internal fornomy)] – локална форномика, която се разполага във вътрешното пространство на дадена обособена форномика (на дадена форномическа система) и която въздейства върху околното (външното) пространство
(върху екстерфорномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия
от нея посредством медифорномиката (взаимодействието между интерфорномиката и екстерфорномиката е опосредствано, а взаимодействието между интерфорномиката и медифорномиката, както и взаимодействието между медифорноиката и екстерфорномиката е непосредствено); едни от нейните разновидности са интрафорномиката* (intrafornomy) (вж. ингредиентна форномическа позиция) и инсфорномиката* (insfornomy) (вж. ингредиентна форномическа дълбочина);
(3) медифорномика* (medifornomy) [същото като междинна форномика* (medial fornomy), както и съкратено от и същото като медиална форномика* (medial fornomy)] – локална форномика, която е границата на дадена обособена форномика (респ. на дадена форномическа система) и която непосредствено взаимодейства с околното (външното) пространство (с екстерфорномиката, заобикаляща системата) и с вътрешното пространство (с интерфор83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номиката); едни от нейните разновидности са фейсфорномиката*
(facefornomy) (вж. ингредиентна форномическа позиция) и специфорномиката* (specifornomy) (вж. ингредиентна форномическа дълбочина);
(4) екстерфорномика* (exterfornomy) [същото като външна форномика*
(external fornomy), както и съкратено от и същото като екстернална форномика* (external fornomy)] – локална форномика, която е част от заобикалящото
обособената форномика (респ. форномическата система) пространство, която е непосредствено разположена до медифорномиката и която взамодейства с
тази система посредством медифорномиката; едни от нейните разновидности
са екстрафорномиката* (extrafornomy) (вж. ингредиентна форномическа позиция) и аутсфорномиката* (outsfornomy) (вж. ингредиентна форномическа
дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентното форномическо разположение към понятието за форномически локаредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary ingrediental fornomic location)]:
(1) форномически локапредмет* (fornomic locathing) [съкратено от и същото като локалeн форномически предмет* (locational fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на локафорномическия предмет от гледна точка на ингредиентното форномическо разположение;
(2) форномически интерпредмет* (fornomic interthing) [същото като
вътрешен форномически предмет* (internal fornomic thing)] – форномически
предмет, конституиран в интерфорномиката;
(3) форномически медипредмет* (fornomic medithing) [същото като
междинен форномически предмет* (medial fornomic thing)] – форномически
предмет, конституиран в медифорномиката;
(4) форномически екстерпредмет* (fornomic exterthing) [същото като
външен форномически предмет* (external fornomic thing)] – форномически
предмет, конституиран в екстерфорномиката.
ИНГРЕДИЕНТНО
ФОРНОМИЧЕСКО
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic rilocation) (същото като ингредиентно форномическо
зрелостно разположение и съкратено от ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентно форномическо разположение) (навсякъде форномика
се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------критерии ингредиентна форномическа зрялост и ингредиентно форномическо
разположение и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на форномиката и на нейните разновидности (както и
на форномическите предмети и на техните разновидности) и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната форномическа рипозиция и ингредиентната форномическа ридълбочина. Частен
случай на ингредиентното форномическо риразположение е ингредиентното
икономическо риразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното форномическо риразположение към понятието за рифорномически локапредмет* (rifornomic
locathing) (съкратено от локален зрелостен форномически предмет – local
ripeness fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо риразположение* (primary ingrediental fornomic rilocation), което е комбинация от
първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary
ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна форномическа
зрялост* (primary ingrediental fornomic ripeness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното форномическо риразположение към понятието за локарифорномика* (locarifornomy) (съкратено от локална зрелостна форномика – local ripeness fornomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно
форномическо риразположение* (organic ingrediental fornomic rilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическата ингредиентна форномическа зрялост* (organic ingrediental fornomic ripeness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рифорномическия локапредмет според първичното
ингредиентно форномическо риразположение

Първична ингредиентна
форномическа зрялост

Първично
ингредиентно
форномическо
риразположение
(рифорномически
локапредмет)

Първично ингредиентно форномическо
разположение
Форномически
локапредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
екстерпредмет

Рифорномически
предмет

Рифорномически
локапредмет

Рифорномически
интерпредмет

Рифорномически
медипредмет

Рифорномически
екстерпредмет

Форприномически
предмет

Форприномически
локапредмет

Форприномически
интерпредмет

Форприномически
медипредмет

Форприномически
екстерпредмет

Фордевеномически
предмет

Фордевеномически
локапредмет

Фордевеномически
интерпредмет

Фордевеномически
медипредмет

Фордевеномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарифорномиката според органическото ингредиентно
форномическо риразположение

Органическа
ингредиентна
форномическа
зрялост

Органическо
ингредиентно
форномическо
риразположение
(локарифорномика)

Органическо ингредиентно форномическо
разположение
Локафорномика

Интерфорномика

Медифорномика

Екстерфорномика

Рифорномика

Локарифорномика

Интеррифорномика

Медирифорномика

Екстеррифорномика

Форприномика

Локафорприномика

Интерфорприномика

Медифорприномика

Екстерфорприномика

Фордевеномика

Локафордевеномика

Интерфордевеномика

Медифордевеномика

Екстерфордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНО
ФОРНОМИЧЕСКО
СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic setilocation) (същото като ингредиентно форномическо
отделимостно разположение и съкратено от ингредиентна форномическа
отделимост и ингредиентно форномическо разположение) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна форномическа отделимост и ингредиентно форномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във форномиката и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните
разновидности. Затова едни от неговите разновидности са ингредиентната
форномическа сетипозиция и ингредиентната форномическа сетидълбочина.
Частен случай на ингредиентното форномическо сетиразположение е ингредиентното икономическо сетиразположение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентното форномическо сетиразположение към понятието за форномически локасетипредмет* (fornomic
locasetithing) (съкратено от локален сетитен форномически предмет – local
setited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо сетиразположение* (primary ingrediental fornomic setilocation), което е комбинация
от първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary
ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна форномическа
отделимост* (primary ingrediental fornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното форномическо сетиразположение
към понятието за локасетифорномика* (locasetifornomy) (съкратено от локална сетитна форномика – local setited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно форномическо сетиразположение* (organic ingrediental fornomic
setilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическата
ингредиентна форномическа отделимост* (organic ingrediental fornomic
severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия локасетипредмет според първичното
ингредиентно форномическо сетиразположение

Първична ингредиентна
форномическа отделимост

Първично
ингредиентно
форномическо
сетиразположение
(форномически
локасетипредмет)
Форномически
сетипредмет

Първично ингредиентно форномическо
разположение
Форномически
локапредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
екстерпредмет

Форномически
локасетипредмет

Форномически
интерсетипредмет

Форномически
медисетипредмет

Форномически
екстерсетипредмет

ФорФорФорФорФорнономически
номически
номически
номически
мически
локаинсепа- интеринсепа- медиинсепа- екстеринсепаинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
Форномически
сепапредмет

Форномически
локасепапредмет

Форномически
интерсепапредмет

89

Форномически
медисепапредмет

850

Форномически
екстерсепапредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасетифорномиката според органическото ингредиентно
форномическо сетиразположение

Органическа
ингредиентна
форномическа
отделимост

Органическо
ингредиентно
форномическо
сетиразположение
(локасетифорномика)

Органическо ингредиентно форномическо
разположение
Локафорномика

Интерфорномика

Медифорномика

Екстерфорномика

Сетифорномика

Локасетифорномика

Интерсетифорномика

Медисетифорномика

Екстерсетифорномика

Инсепафорномика

Локаинсепа- Интеринсепа- Медиинсепа- Екстеринсепафорномика
форномика
форномика
форномика

Сепафорномика

Локасепафорномика

Интерсепафорномика

Медисепафорномика

Екстерсепафорномика

ИНГРЕДИЕНТНО
ФОРНОМИЧЕСКО
СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic statilocation) (същото като ингредиентно форномическо
статитно разположение и съкратено от ингредиентен форномически
статут и ингредиентно форномическо разположение) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен форномически статут и ингредиентно форномическо разположение и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във форномиката и (2) форномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на форномиката и на нейните разновидности. Затова едни
от неговите разновидности са ингредиентната форномическа статипозиция и
ингредиентната форномическа статидълбочина. Частен случай на ингредиентното форномическо статиразположение е ингредиентното икономическо
статиразположение.
Първичното прилагане на ингредиентното форномическо статиразположение към понятието за форномически локастатипредмет* (fornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------locastatithing) (съкратено от локален статитен форномически предмет –
local statited fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо
статиразположение* (primary ingrediental fornomic statilocation), което е
комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение*
(primary ingrediental fornomic location) и първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental fornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното форномическо статиразположение
към понятието за локастатифорномика* (locastatifornomy) (съкратено от локална статитна форномика – local statited fornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото ингредиентно форномическо статиразположение* (organic ingrediental
fornomic statilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно
форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическия ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental
fornomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на форномическия локастатипредмет според
първичното ингредиентно форномическо статиразположение

Първичен ингредиентен форномически статут

Първично
ингредиентно
форномическо
статиразположение
(форномически
локастатипредмет)
Форномически
статит
(форномически
статипредмет)
(статитен
форномически
предмет)

Първично ингредиентно форномическо
разположение
Форномически
локапредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
екстерпредмет

Форномически
локастатипредмет

Форномически
интерстатипредмет

Форномически
медистатипредмет

Форномически
екстерстатипредмет

Форномически
субект
ФорФорФорФор(форномически
номически
номически
номически
номически
субстипредмет)
локасубсти- интерсубсти- медисубсти- екстерсубсти(субститивен
предмет
предмет
предмет
предмет
форномически
предмет)
Форномически
обект
(форномически
обтипредмет)
(обективен
форномически
предмет)

Форномически
локаобтипредмет

Форномически
интеробтипредмет

Форномически
медиобтипредмет

Форномически
екстеробтипредмет

Форномически
обектоид
(форномически
обсипредмет)
(обситивен
форномически
предмет)

Форномически
локаобсипредмет

Форномически
интеробсипредмет

Форномически
медиобсипредмет

Форномически
екстеробсипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форномически
ревербат
(форномически
субтипредмет)
(субективен
форномически
предмет)

Форномически
локасубтипредмет

Форномически
интерсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локастатифорномиката според органическото ингредиентно
форномическо статиразположение

Органически ингредиентен форномически статут

Органическо
ингредиентно
форномическо
статиразположение
(локастатифорномика)

Органическо ингредиентно форномическо
разположение
Локафорномика

Интерфорномика

Медифорномика

Екстерфорномика

Статитна
форномика
(статифорномика)

Локастатифорномика

Интерстатифорномика

Медистатифорномика

Екстерстатифорномика

Субектна
форномика
(субстифорномика)

Локасубсти- Интерсубсти- Медисубсти- Екстерсубстифорномика
форномика
форномика
форномика

Обективна
форномика
(обтифорномика)

Локаобтифорномика

Интеробтифорномика

Медиобтифорномика

Екстеробтифорномика

Обексивна
форномика
(обсифорномика)

Локаобсифорномика

Интеробсифорномика

Медиобсифорномика

Екстеробсифорномика

Ревербатна
форномика
(субтифорномика)

Локасубтифорномика

Интерсубтифорномика

Медисубтифорномика

Екстерсубтифорномика

ИНГРЕДИЕНТНО ФОРНОМИЧЕСКО ХИЛОГОРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic hilogolocation) (същото като ингредиентно форномическо историчностно-логичностно разположение и съкратено от ингредиентно форномическо разположение, ингредиентна форномическа логичност и
ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е валидно и за техните производни) (*) – третичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно форномическо разположение, ингредиентна форномическа логичност и ингредиентна форномическа историчност и по този начин
разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което
заемат в взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на
форномиката и на нейните разновидности, (2) съставните части на форномиката и (3) степените (периодите и етапите) на развитието на форномиката; ингредиентен форномически критерий, който едновременно изразява пространствеността, логиката на състоянието и историята на развитието на форномиката.
Тогава първичното прилагане на ингредиентното форномическо хилогоразположание [т.е. на първичното ингредиентно форномическо хилогоразположение* (primary ingrediental fornomic hilogolocation), което е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary
ingrediental fornomic location), първичната ингредиентна форномическа логичност* (primary ingrediental fornomic logicality) и първичната ингредиентна форномическа исторчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилогофорномически локапредмет* (hilogofornomic
locathing) (съкратено от историчностно-логичностен локален формационен
предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според локапървичното ингредиентно форномическо хилогоразположение* (locaprimary ingrediental fornomic hilogolocation)];
(2) към понятието за хилогофорномически интерпредмет*
(hilogofornomic interthing) (съкратено от историчностно-логичностен вътрешен формационен предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според интерпървичното ингредиентно форномическо
хилогоразположение*
(interprimary
ingrediental
fornomic
hilogolocation)];
(3) към понятието за хилогофорномически медипредмет* (hilogofornomic
medithing) (съкратено от историчностно-логичностен междинен формационен предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 3 [т.е. разновидности според медипървичното ингредиентно форномическо хилогоразположение* (mediprimary ingrediental fornomic hilogolocation)];
(4) към понятието за хилогофорномически екстерпредмет*
(hilogofornomic exterthing) (съкратено от историчностно-логичностен външен формационен предмет) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 4 [т.е. разновидности според екстерпървичното ингредиентно форно95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо
хилогоразположение*
hilogolocation)].

(exterprimary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хилогофорномическия локапредмет според локапървичното
ингредиентно форномическо хилогоразположение

Локапървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Локапървично ингредиентно форномическо
разположение
Логофорномически
локапредмет

Логосубфорномически
локапредмет

Логоконфорномически
локапредмет

Логопрофорномически
локапредмет

Логоикофорномически
локапредмет

Логоексфорномически
локапредмет

Логофифорномически
локапредмет

Хистофорномически
локапредмет

Форномически
локапредмет

Субфорномически
локапредмет

Конфорномически
локапредмет

Профорномически
локапредмет

Икофорномически
локапредмет

Ексфорномически
локапредмет

Фифорномически
локапредмет

Хистотехномически
локапредмет

Техномически
локапредмет

Субтехномически
локапредмет

Контехномически
локапредмет

Протехномически
локапредмет

Икотехномически
локапредмет

Екстехномически
локапредмет

Фитехномически
локапредмет

Хистосубномически
локапредмет

Субномически
локапредмет

Субсубномически
локапредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
локалокалокалокалокапредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
локапредмет

Суперномически
локапредмет

Субсуперномически
локапредмет

Консуперномически
локапредмет

Просуперномически
локапредмет

Икосуперномически
локапредмет

Екссуперномически
локапредмет

Фисуперномически
локапредмет

Хистореномически
локапредмет

Реномически
локапредмет

Субреномически
локапредмет

Конреномически
локапредмет

Прореномически
локапредмет

Икореномически
локапредмет

Ексреномически
локапредмет

Фиреномически
локапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
локапредмет
Хистоекзосубномически
локапредмет

СубСоционосоциономически
мически
локалокапредмет
предмет

Консоциономически
локапредмет

Просоциономически
локапредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
локалокапредмет предмет

Фисоциономически
локапредмет

Субекзосубномически
локапредмет

Конекзосубномически
локапредмет

Проекзосубномически
локапредмет

Икоекзосубномически
локапредмет

Фиекзосубномически
локапредмет

Екзосубномически
локапредмет
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилогофорномическия интерпредмет според интерпървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Интерпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Интерпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
интерпредмет

Логосубфорномически
интерпредмет

Логоконфорномически
интерпредмет

Логопрофорномически
интерпредмет

Логоикофорномически
интерпредмет

Логоексфорномически
интерпредмет

Логофифорномически
интерпредмет

Хистофорномически
интерпредмет

Форномически
интерпредмет

Субфорномически
интерпредмет

Конфорномически
интерпредмет

Профорномически
интерпредмет

Икофорномически
интерпредмет

Ексфорномически
интерпредмет

Фифорномически
интерпредмет

Хистотехномически
интерпредмет

Техномически
интерпредмет

Субтехномически
интерпредмет

Контехномически
интерпредмет

Протехномически
интерпредмет

Икотехномически
интерпредмет

Екстехномически
интерпредмет

Фитехномически
интерпредмет

Хистосубномически
интерпредмет

Субномически
интерпредмет

Субсубномически
интерпредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
интеринтеринтеринтеринтерпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
интерпредмет

Суперномически
интерпредмет

Субсуперномически
интерпредмет

Консуперномически
интерпредмет

Просуперномически
интерпредмет

Икосуперномически
интерпредмет

Екссуперномически
интерпредмет

Фисуперномически
интерпредмет

Хистореномически
интерпредмет

Реномически
интерпредмет

Субреномически
интерпредмет

Конреномически
интерпредмет

Прореномически
интерпредмет

Икореномически
интерпредмет

Ексреномически
интерпредмет

Фиреномически
интерпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
интерпредмет
Хистоекзосубномически
интерпредмет

СубСоционосоциономически
мически
интеринтерпредмет
предмет

Консоциономически
интерпредмет

Просоциономически
интерпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
интеринтерпредмет предмет

Фисоциономически
интерпредмет

Субекзосубномически
интерпредмет

Конекзосубномически
интерпредмет

Проекзосубномически
интерпредмет

Икоекзосубномически
интерпредмет

Фиекзосубномически
интерпредмет

Екзосубномически
интерпредмет
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861

Ексекзосубномически
интерпредмет

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на хилогофорномическия медипредмет според медипървичната
ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Медипървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Медипървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
медипредмет

Логосубфорномически
медипредмет

Логоконфорномически
медипредмет

Логопрофорномически
медипредмет

Логоикофорномически
медипредмет

Логоексфорномически
медипредмет

Логофифорномически
медипредмет

Хистофорномически
медипредмет

Форномически
медипредмет

Субфорномически
медипредмет

Конфорномически
медипредмет

Профорномически
медипредмет

Икофорномически
медипредмет

Ексфорномически
медипредмет

Фифорномически
медипредмет

Хистотехномически
медипредмет

Техномически
медипредмет

Субтехномически
медипредмет

Контехномически
медипредмет

Протехномически
медипредмет

Икотехномически
медипредмет

Екстехномически
медипредмет

Фитехномически
медипредмет

Хистосубномически
медипредмет

Субномически
медипредмет

Субсубномически
медипредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
медимедимедимедимедипредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
медипредмет

Суперномически
медипредмет

Субсуперномически
медипредмет

Консуперномически
медипредмет

Просуперномически
медипредмет

Икосуперномически
медипредмет

Екссуперномически
медипредмет

Фисуперномически
медипредмет

Хистореномически
медипредмет

Реномически
медипредмет

Субреномически
медипредмет

Конреномически
медипредмет

Прореномически
медипредмет

Икореномически
медипредмет

Ексреномически
медипредмет

Фиреномически
медипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
медипредмет
Хистоекзосубномически
медипредмет

СубСоционосоциономически
мически
медимедипредмет
предмет

Консоциономически
медипредмет

Просоциономически
медипредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
медимедипредмет предмет

Фисоциономически
медипредмет

Субекзосубномически
медипредмет

Конекзосубномически
медипредмет

Проекзосубномически
медипредмет

Икоекзосубномически
медипредмет

Фиекзосубномически
медипредмет

Екзосубномически
медипредмет

102

863

Ексекзосубномически
медипредмет

Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на хилогофорномическия екстерпредмет според
екстерпървичната ингредиентна форномическа хилогодълбочина

Екстерпървична
ингредиентна
форномическа
логичност

Екстерпървична ингредиентна форномическа
историчност
Логофорномически
екстерпредмет

Логосубфорномически
екстерпредмет

Логоконфорномически
екстерпредмет

Логопрофорномически
екстерпредмет

Логоикофорномически
екстерпредмет

Логоексфорномически
екстерпредмет

Логофифорномически
екстерпредмет

Хистофорномически
екстерпредмет

Форномически
екстерпредмет

Субфорномически
екстерпредмет

Конфорномически
екстерпредмет

Профорномически
екстерпредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Ексфорномически
екстерпредмет

Фифорномически
екстерпредмет

Хистотехномически
екстерпредмет

Техномически
екстерпредмет

Субтехномически
екстерпредмет

Контехномически
екстерпредмет

Протехномически
екстерпредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Екстехномически
екстерпредмет

Фитехномически
екстерпредмет

Хистосубномически
екстерпредмет

Субномически
екстерпредмет

Субсубномически
екстерпредмет

КонПроИкоЕксФисубносубносубносубносубномически мически мически мически мически
(консуно- (проно(иконо(ексно(финомически) мически) мически) мически) мически)
екстерекстерекстерекстерекстерпредмет предмет предмет предмет предмет

Хистосуперномически
екстерпредмет

Суперномически
екстерпредмет

Субсуперномически
екстерпредмет

Консуперномически
екстерпредмет

Просуперномически
екстерпредмет

Икосуперномически
екстерпредмет

Екссуперномически
екстерпредмет

Фисуперномически
екстерпредмет

Хистореномически
екстерпредмет

Реномически
екстерпредмет

Субреномически
екстерпредмет

Конреномически
екстерпредмет

Прореномически
екстерпредмет

Икореномически
екстерпредмет

Ексреномически
екстерпредмет

Фиреномически
екстерпредмет
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хистосоциономически
екстерпредмет
Хистоекзосубномически
екстерпредмет

СубСоционосоциономически
мически
екстерекстерпредмет
предмет

Консоциономически
екстерпредмет

Просоциономически
екстерпредмет

ИкоЕкссоционо- социономически мически
екстерекстерпредмет предмет

Фисоциономически
екстерпредмет

Субекзосубномически
екстерпредмет

Конекзосубномически
екстерпредмет

Проекзосубномически
екстерпредмет

Икоекзосубномически
екстерпредмет

Фиекзосубномически
екстерпредмет

Екзосубномически
екстерпредмет

Ексекзосубномически
екстерпредмет

От своя страна органическото прилагане на ингредиентното форномическо хилогоразположание [т.е. на органическото ингредиентно форномическо хилогоразположение* (organic ingrediental fornomic hilogolocation), което е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location), органическото ингредиентна
форномическа логичност* (organic ingrediental fornomic logicality) и органическото ингредиентна форномическа исторчност* (organic ingrediental
fornomic historicity)]:
(1) към понятието за хилоголокафорномика* (hilogolocafornomy) (съкратено от историчностно-логичностна локална форномика) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 5 [т.е. разновидности според локаномическото ингредиентно форномическо хилогоразположение* (locanomic
ingrediental fornomic hilogolocation)];
(2) към понятието за хилогоинтерфорномика* (hilogointerfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна вътрешна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според интерномическото
ингредиентно
форномическо
хилогоразположение*
(internomic ingrediental fornomic hilogolocation)];
(3) към понятието за хилогомедифорномика* (hilogomedifornomy) (съкратено от историчностно-логичностна междинна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 6 [т.е. разновидности според мединомическото ингредиентно форномическо хилогоразположение* (medinomic
ingrediental fornomic hilogolocation)];
(4) към понятието за хилогоекстерфорномика* (hilogoexterfornomy) (съкратено от историчностно-логичностна външна форномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 8 [т.е. разновидности според екстерно104

865

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото ингредиентно форномическо хилогоразположение* (externomic
ingrediental fornomic hilogolocation)];
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Камен Миркович
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на хилоголокафорномиката според локаорганическото
ингредиентно форномическо хилогоразположение

Локаорганическа
форномическа
логичност

Локаорганическа форномическа историчност
Логолокафорномика

Логолокасубфорномика

Логолокаконфорномика

Логолокапрофорномика

Логолокаикофорномика

Логолокаексфорномика

Логолокафифорномика

Хистолокафорномика

Локафорномика

Локасубфорномика

Локаконфорномика

Локапрофорномика

Локаикофорномика

Локаексфорномика

Локафифорномика

Хистолокатехномика

Локатехномика

Локасубтехномика

Локаконтехномика

Локапротехномика

Локаикотехномика

Локаекстехномика

Локафитехномика

Хистолокасубномика

Локасубномика

Локасубсубномика
(локасубномика)

Локаконсубномика
(локаконномика)

Локапросубномика
(локапрономика)

Локаикосубномика
(локаикономика)

Локаекссубномика
(локаексномика)

Локафисубномика
(локафиномика)

Хистолокасуперномика

Локасуперномика

Локасубсуперномика

Локаконсуперномика

Локапросуперномика

Локаикосуперномика

Локаекссуперномика

Локафисуперномика

Хистолокареномика

Локареномика

Локасубреномика

Локаконреномика

Локапрореномика

Локаикореномика

Локаексреномика

Локафиреномика

Хистолокасоциономика

Локасоциономика

Локасубсоциономика

Локаконсоциономика

Локапросоциономика

Локаикосоциономика

Локаекссоциономика

Локафисоциономика

Хистолокаекзосубномика

Локаекзосубномика

Локасубекзосубномика

Локаконекзосубномика

Локапроекзосубномика

Локаикоекзосубномика

Локаексекзосубномика

Локафиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 6. Разновидности на хилогоинтерфорномиката според интерорганическото
ингредиентно форномическо хилогоразположение

Интерорганическа
форномическа
логичност

Интерорганическа форномическа историчност
Логоинтерфорномика

Логоинтерсубфорномика

Логоинтерконфорномика

Логоинтерпрофорномика

Логоинтерикофорномика

Логоинтерексфорномика

Логоинтерфифорномика

Хистоинтерфорномика

Интерфорномика

Интерсубфорномика

Интерконфорномика

Интерпрофорномика

Интерикофорномика

Интерексфорномика

Интерфифорномика

Хистоинтертехномика

Интертехномика

Интерсубтехномика

Интерконтехномика

Интерпротехномика

Интерикотехномика

Интерекстехномика

Интерфитехномика

Хистоинтерсубномика

Интерсубномика

Интерсубсубномика
(интерсубномика)

Интерконсубномика
(интерконномика)

Интерпросубномика
(интерпрономика)

Интерикосубномика
(интерикономика)

Интерекссубномика
(интерексномика)

Интерфисубномика
(интерфиномика)

Хистоинтерсуперномика

Интерсуперномика

Интерсубсуперномика

Интерконсуперномика

Интерпросуперномика

Интерикосуперномика

Интерекссуперномика

Интерфисуперномика

Хистоинтерреномика

Интерреномика

Интерсубреномика

Интерконреномика

Интерпрореномика

Интерикореномика

Интерексреномика

Интерфиреномика

Хистоинтерсоциономика

Интерсоциономика

Интерсубсоциономика

Интерконсоциономика

Интерпросоциономика

Интерикосоциономика

Интерекссоциономика

Интерфисоциономика

Хистоинтерекзосубномика

Интерекзосубномика

Интерсубекзосубномика

Интерконекзосубномика

Интерпроекзосубномика

Интерикоекзосубномика

Интерексекзосубномика

Интерфиекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 7. Разновидности на хилогомедифорномиката според медиорганическото
ингредиентно форномическо хилогоразположение

Медиорганическа
форномическа
логичност

Медиорганическа форномическа историчност
Логомедифорномика

Логомедисубфорномика

Логомедиконфорномика

Логомедипрофорномика

Логомедиикофорномика

Логомедиексфорномика

Логомедифифорномика

Хистомедифорномика

Медифорномика

Медисубфорномика

Медиконфорномика

Медипрофорномика

Медиикофорномика

Медиексфорномика

Медифифорномика

Хистомедитехномика

Медитехномика

Медисубтехномика

Медиконтехномика

Медипротехномика

Медиикотехномика

Медиекстехномика

Медифитехномика

Хистомедисубномика

Медисубномика

Медисубсубномика
(медисубномика)

Медиконсубномика
(медиконномика)

Медипросубномика
(медипрономика)

Медиикосубномика
(медиикономика)

Медиекссубномика
(медиексномика)

Медифисубномика
(медифиномика)

Хистомедисуперномика

Медисуперномика

Медисубсуперномика

Медиконсуперномика

Медипросуперномика

Медиикосуперномика

Медиекссуперномика

Медифисуперномика

Хистомедиреномика

Медиреномика

Медисубреномика

Медиконреномика

Медипрореномика

Медиикореномика

Медиексреномика

Медифиреномика

Хистомедисоциономика

Медисоциономика

Медисубсоциономика

Медиконсоциономика

Медипросоциономика

Медиикосоциономика

Медиекссоциономика

Медифисоциономика

Хистомедиекзосубномика

Медиекзосубномика

Медисубекзосубномика

Медиконекзосубномика

Медипроекзосубномика

Медиикоекзосубномика

Медиексекзосубномика

Медифиекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 8. Разновидности на хилогоекстерфорномиката според екстерорганическото
ингредиентно форномическо хилогоразположение

Ексетрорганическа
форномическа
логичност

Екстерорганическа форномическа историчност
Логоекстерфорномика

Логоекстерсубфорномика

Логоекстерконфорномика

Логоекстерпрофорномика

Логоекстерикофорномика

Логоекстерексфорномика

Логоекстерфифорномика

Хистоекстерфорномика

Екстерфорномика

Екстерсубфорномика

Екстерконфорномика

Екстерпрофорномика

Екстерикофорномика

Екстерексфорномика

Екстерфифорномика

Хистоекстертехномика

Екстертехномика

Екстерсубтехномика

Екстерконтехномика

Екстерпротехномика

Екстерикотехномика

Екстерекстехномика

Екстерфитехномика

Хистоекстерсубномика

Екстерсубномика

Екстерсубсубномика
(екстерсубномика)

Екстерконсубномика
(екстерконномика)

Екстерпросубномика
(екстерпрономика)

Екстерикосубномика
(екстерикономика)

Екстерекссубномика
(екстерексномика)

Екстерфисубномика
(екстерфиномика)

Хистоекстерсуперномика

Екстерсуперномика

Екстерсубсуперномика

Екстерконсуперномика

Екстерпросуперномика

Екстерикосуперномика

Екстерекссуперномика

Екстерфисуперномика

Хистоекстерреномика

Екстерреномика

Екстерсубреномика

Екстерконреномика

Екстерпрореномика

Екстерикореномика

Екстерексреномика

Екстерфиреномика

Хистоекстерсоциономика

Екстерсоциономика

Екстерсубсоциономика

Екстерконсоциономика

Екстерпросоциономика

Екстерикосоциономика

Екстерекссоциономика

Екстерфисоциономика

Хистоекстерекзосубномика

Екстерекзосубномика

Екстерсубекзосубномика

Екстерконекзосубномика

Екстерпроекзосубномика

Екстерикоекзосубномика

Екстерексекзосубномика

Екстерфиекзосубномика
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНГРЕДИЕНТНО
ФОРНОМИЧЕСКО
ХИРАЗПОЛОЖЕНИЕ*
(ingrediental fornomic hilocation) (същото като ингредиентно форномическо
историчностно разположение и съкратено от ингредиентно форномическо
разположение и ингредиентна форномическа историчност) (навсякъде
форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен форномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно форномическо разположение и
ингредиентна форномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) форномическите предмети според мястото, което заемат в взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на форномиката и
на нейните разновидности и (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на форномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентното форномическо хиразположение към понятието за хифорномически локапредмет* (hifornomic
locathing) (съкратено от историчностен локален форномически предмет –
historicitical local fornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичното ингредиентно форномическо
хиразположение* (primary ingrediental fornomic hilocation), което е комбинация от първичното ингредиентно форномическо разположение* (primary
ingrediental fornomic location) и първичната ингредиентна форномическа
историчност* (primary ingrediental fornomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентното форномическо хиразположение към
понятието за хилокафорномика* (hilocafornomy) (съкратено от историчностна локационнна форномика – historicitical local fornomy) поражда нейните
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическото
ингредиентно форномическо хиразположение* (organic ingrediental fornomic
hilocation), което е комбинация от органическото ингредиентно форномическо разположение* (organic ingrediental fornomic location) и органическата
ингредиентна форномическа историчност* (organic ingrediental fornomic
historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хифорномическия локапредмет според първичното
ингредиентно форномическо хиразположение

Първична ингредиентна форномическа историчност

Първично
ингредиентно
форномическо
хиразположение
(хифорномически
локапредмет)

Първично ингредиентно форномическо
разположение
Хистофорномически
локапредмет

Хистофорномически
интерпредмет

Хистофорномически
медипредмет

Хистофорномически
екстерпредмет

Форномически
предмет

Форномически
локапредмет

Форномически
интерпредмет

Форномически
медипредмет

Форномически
екстерпредмет

Субфорномически
предмет

Субфорномически
локапредмет

Субфорномически
интерпредмет

Субфорномически
медипредмет

Субфорномически
екстерпредмет

Конфорномически
предмет

Конфорномически
локапредмет

Конфорномически
интерпредмет

Конфорномически
медипредмет

Конфорномически
екстерпредмет

Профорномически
предмет

Профорномически
локапредмет

Профорномически
интерпредмет

Профорномически
медипредмет

Профорномически
екстерпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Ексфорномически
предмет

Ексфорномически
локапредмет

Ексфорномически
интерпредмет

Ексфорномически
медипредмет

Ексфорномически
екстерпредмет

Фифорномически
предмет

Фифорномически
локапредмет

Фифорномически
интерпредмет

Фифорномически
медипредмет

Фифорномически
екстерпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилокафорномиката според органическото ингредиентно
форномическо хиразположение

Органическа ингредиентна форномическа историчност

Органическо
ингредиентно
форномическо
хиразположение
(хилокафорномика)

Органическо ингредиентно
форномическо разположение
Хистолокафорномика

Хистоинтерфорномика

Хистомедифорномика

Хистоекстерфорномика

Форномика

Локафорномика

Интерфорномика

Медифорномика

Екстерфорномика

Субфорномика

Локасубфорномика

Интерсубфорномика

Медисубфорномика

Екстерсубфорномика

Конфорномика

Локаконфорномика

Интерконфорномика

Медиконфорномика

Екстерконфорномика

Профорномика

Локапрофорномика

Интерпрофорномика

Медипрофорномика

Екстерпрофорномика

Икофорномика

Локаикофорномика

Интерикофорномика

Медиикофорномика

Екстерикофорномика

Ексфорномика

Локаексфорномика

Интерексфорномика

Медиексфорномика

Екстерексфорномика

Фифорномика

Локафифорномика

Интерфифорномика

Медифифорномика

Екстерфифорномика

ИНГРЕДИЕНТНО-АЛТЕРНАТИВЕН РАЗХОД* (ingrediently-opportunity
cost) (в микр.) – същото като алтернативен разход (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНО-АЛТЕРНАТИВЕН РАЗХОД (ingrediently-opportunity
cost) (ки) – във:
дъгов ингредиентно-алтернативен разход (същото като среден алтернативен разход (в микр.));
ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като алтернативен
разход (в микр.));
намаляващ пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като намаляващ пределен алтернативен разход (в микр.));
нарастващ пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като нарастващ пределен алтернативен разход (в микр.));
постоянeн ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като
постоянен алтернативен разход (в микр.));
пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен алтернативен разход (в микр.));
променлив ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като
променлив алтернативен разход (в микр.));
среден ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като среден
алтернативен разход (в микр.));
точков ингредиентно-алтернативен разход (в микр.) (същото като пределен алтернативен разход (в микр.)).
ИНГРЕДИЕНТНОСТ (ingredientality) (кд) – във:
възпроизводствена икономическа ингредиентност;
ексоикономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
идейна икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти);
икономическа ингредиентност (на икономическата система);
икономическа ингредиентност (на икономическия предмет);
икореномическа ингредиентност;
икотехномическа ингредиентност;
икофорномическа ингредиентност;
ингредиентност на икономическата система;
конструктивна икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
концептуална икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оперативна икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
принцип на икономическата ингредиентност (същото като икономическа
ингредиентност) ;
разширена икономическа ингредиентност;
рационална икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
субномическа ингредиентност;
субстантивностна икореномическа ингредиентност;
теникономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
форномическа ингредиентност.
фундаментална икономическа ингредиентност (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
функционална икономическа ингредиентност;
ценностна възпроизводствена икономическа ингредиентност;
ценностна икономическа ингредиентност.
ИНГРЕДИЕНТНОСТ
НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА*
(ingredientality of the economic system; ingredient attribute of the economic
system), икономическа ингредиентност, (*) – един от изходните признаци на
икономическата система (на системата от икономически отношения в нейната цялост като система на общественото производство); същото като икономическа ингредиентност. Този признак (свойство) е характеристика на устойчивостта на измененията в поведението на общественото производство, на ролята на икономическите отношения при нейното постигане и поддържане. В своята основа той е свързан с най-общите определения на производствения процес (както и на всеки икономически процес), разглеждан като система, която
превръща (трансформира) факторите в резултати (респ. производствените
фактори в продукти). В областта на производството за този признак са специфични две собствени значения: фактори (factors /inputs/), които са вход на дадената система, и резултати (issues /results, outcomes, outputs/), които са неин
изход. Докато целесъобразността на икономическата система е обусловена
от потенциалните характеристики на системата на общественото производство, от взаимообусловеността между възможностите на ресурсите да индуцират
определени потребности и възможността на потребностите да “поглъщат” оп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределени ресурси, то ингредиентността е признак на функционирането и осъществяването на производството, на неговата кинематичност.
Между потенциалния момент в целесъобразността и кинематичния момент в ингредиентността на общественото производство има най-тесни зависимости. Ресурсите се превръщат във фактори, а част от резултатите под формата на възстановяване и натрупване се заделят за поддържане и разширяване
на ресурсите, което от своя страна е предпоставка за следващо нарастване на
факторите, следователно – и за по-нататъшното цялостно разрастване на икономическата система. Наред с това увеличаването на резултатите подбужда
развитието на потребностите (възвишаването на потребностите), а това от
своя страна мотивира по-нататъшното нарастване на резултатите. Устойчивостта на тези процеси се поддържа чрез множество от обратни икономически
връзки между изхода и входа на икономическата система, чрез редица от регулиращи механизми. В тях са включени два типа оператори за обратна икономическа връзка. Първият тип са оператори за положителни обратни икономически връзки и чрез тях се осигурява динамиката на производството. В случая
нарастването на факторите на производството води до увеличаване на неговите резултати и, обратно, увеличаването на резултатите от производството осигурява по-нататъшно нарастване на факторите. Вторият тип са оператори за
отрицателни обратни икономически връзки и те осигуряват устойчивост на
икономическото поведение при условия на динамичност. Така двата типа зависимости между факторите и резултатите създават динамична устойчивост
на икономическата система във функционирането на общественото производство. По силата на ингредиентността като изходен признак на икономическата система икономическите отношения могат да се изследват като момент в
сложния процес на възпроизводството на факторите и на неговата взаимозависимост с възпроизводството на резултатите или като момент в сложния процес
на възпроизводството на резултатите и на неговата взаимозависимост с възпроизводството на факторите.
ИНГРЕДИЕНТНО-СЪЗИДАТЕЛНА
ВЪЗМОЖНОСТ
(ingredientconstructive possibility) (ки) – във:
вдлъбната граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като вдлъбната граница на съзидателните възможности (в
микр.));
граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпъкнала граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на съзидателните възможности (в
микр.));
крива на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
линейна граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.)
(същото като линейна граница на съзидателните възможности (в микр.));
нелинейна граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като нелинейна граница на съзидателните възможности (в
микр.));
област на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
повърхнина на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
хиперповърхнина на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.).
ИНГРЕДИЕНТОР (ingredientor) (кд) – във:
абстрактен икономически ингредиентор;
възпроизводствен икономически ингредиентор (същото като възпроизводствен икономически субстанциатор);
диспозиционен икономически ингредиентор (същото като икономически
диспозификатор);
икономически ингредиентор;
икономически ингредиентор от втори ранг (вж икономически ингредиентор);
икономически ингредиентор от нулев ранг (вж икономически ингредиентор);
икономически ингредиентор от първи ранг (вж икономически ингредиентор);
икономически ингредиентор от трети ранг (вж икономически ингредиентор);
конкретен икономически ингредиентор;
консидерен икономически ингредиентор (същото като икономически консидерофикатор);
обратен абстрактен икономически ингредиентор;
обратен възпроизводствен икономически ингредиентор (същото като обратен възпроизводствен икономически субстанциатор);
обратен диспозиционен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически диспозификатор);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обратен икономически ингредиентор;
обратен конкретен икономически ингредиентор;
обратен консидерен икономически ингредиентор (същото като обратен
икономически консидерофикатор);
обратен проявен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически феноформатор);
обратен ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото
като обратен сметен икономически субстанциатор);
обратен специфичностен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически спецификатор);
обратен стратификационен икономически ингредиентор (същото като
обратен икономически стратификатор);
обратен субстанциален икономически ингредиентор (същото като обратен икономически субстанциатор);
обратен същинен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически есконтентор);
обратен характеристичен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически характерификатор);
прав абстрактен икономически ингредиентор;
прав възпроизводствен икономически ингредиентор (същото като прав
възпроизводствен икономически субстанциатор);
прав диспозиционен икономически ингредиентор (същото като прав икономически диспозификатор);
прав икономически ингредиентор;
прав конкретен икономически ингредиентор;
прав консидирен икономически ингредиентор (същото като прав икономически консидерофикатор);
прав проявен икономически ингредиентор (същото като прав икономически феноформатор);
прав ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото като
прав сметен икономически субстанциатор);
прав специфичностен икономически ингредиентор (същото като прав икономически спецификатор);
прав стратификационен икономически ингредиентор (същото като прав
икономически стратификатор);
прав субстанциален икономически ингредиентор (същото като прав икономически субстанциатор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прав същинен икономически ингредиентор (същото като прав икономически есконтентор);
прав характеристичен икономически ингредиентор (същото като прав
икономически характерификатор);
проявен икономически ингредиентор (същото като икономически феноформатор);
ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото като сметен икономически субстанциатор);
специфичностен икономически ингредиентор (същото като икономически
спецификатор);
стратисубстанциален икономически ингредиентор (същото като икономически стратисубстанциатор);
стратификационен икономически ингредиентор (същото като икономически стратификатор);
субстанциален икономически ингредиентор (същото като икономически
субстанциатор);
същинен икономически ингредиентор (същото като икономически есконтентор);
характеристичен икономически ингредиентор (същото като икономически характерификатор).
ИНГРЕДИЕНТОР НА АБСТРАКТНАТА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (ingredientor of the abstract ingediental economic
system) – същото като абстрактен икономически ингредиентор.
ИНГРЕДИЕНТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (ingredientor of
the economic system) (ки) – във:
ингредиентор на абстрактната ингредиентна икономическа система
(същото като абстрактен икономически ингредиентор);
ингредиентор на конкретната ингредиентна икономическа система (същото като конкретен икономически ингредиентор).
ИНГРЕДИЕНТОР НА ИНГРЕДИЕНТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (ingredientor of the ingediental economic system) (ки) – във:
ингредиентор на абстрактната ингредиентна икономическа система
(същото като абстрактен икономически ингредиентор);
ингредиентор на конкретната ингредиентна икономическа система (същото като конкретен икономически ингредиентор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТОР НА КОНКРЕТНАТА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (ingredientor of the concrete ingediental economic system)
– същото като конкретен икономически ингредиентор.
ИНГРЕДОР (ingredor) (кд) – във:
икономически ингредор;
ингредор на икономическата система (същото като икономически ингредор);
постоянна пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж.
еластичност на икономическия ингредер към икономическия ингредор, степенна динамична ингредиентна икономическа функция);
променлива пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност);
постоянна средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
променлива средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност);
средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж.
еластичност на икономическия ингредер към икономическия ингредор, степенна динамична ингредиентна икономическа функция).
ИНГРЕДОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system
ingredor) – същото като икономически ингредор.
ИНДЕКС (index) (кд) – във:
агрегатен валутнокурсов индекс (в межд.);
агрегатен индекс на цените (в макр.);
валутнокурсов индекс (в межд.);
външнотърговско-претеглен индекс на валутния курс (в межд.);
единичен валутнокурсов индекс (в межд.);
индекс на валутния курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в
межд.));
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индекс на данъците и таксите (в макр.);
индекс на ефективния валутен курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в межд.));
индекс на икономическа корелация;
индекс за икономическа размитост (вж. индикатор за икономическа
размитост);
индекс на икономическото модулиране;
индекс на инфлацията (в макр.) (същото като темп на инфлацията (в
макр.));
индекс на Ласпейрес;
индекс на Пааше;
индекс на Слуцки, Е.;
индекс на цените (в макр.);
индекс на цените на дребно (същото като консумативен ценови индекс (в
макр.));
консумативен ценови индекс (в макр.);
номинален валутнокурсов индекс (в межд.);
производствен ценови индекс (в макр.);
реален валутнокурсов индекс (в межд.);
среден индекс на цените (в макр.);
ценови индекс на брутния вътрешен продукт при постоянни тегла (в
макр.);
ценови индекс на брутния национален продукт при постоянни тегла (в
макр.);
ценови индекс при постоянни тегла (в макр.).
ИНДЕКС ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (economic fuzziness index)
– вж. индикатор за икономическа размитост.
ИНДЕКС НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРИ ПОСТОЯННИ
ТЕГЛА (fixed-weighted index for gross domestic product) (ки) – във:
ценови индекс на брутния вътрешен продукт при постоянни тегла (в
макр.).
ИНДЕКС НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ ПРИ ПОСТОЯННИ
ТЕГЛА (fixed-weighted index for gross national product) (ки) – във:
ценови индекс на брутния национален продукт при постоянни тегла (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДЕКС НА ВАЛУТНИЯ КУРС (exchange-rate index) (в межд.) – същото
като валутнокурсов индекс (в межд.).
ИНДЕКС НА ВАЛУТНИЯ КУРС (exchange rate index) (ки) – във:
външнотърговско-претеглен индекс на валутния курс (в межд.);
индекс на валутния курс (в межд.) (същото като валутнокурсов индекс (в
межд.)).
ИНДЕКС НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ (tax' and price index) (в макр.) – показва с колко процента трябва да се измени доходът (в макр.) [респ. брутният
вътрешен продукт (в макр.) или брутният национален продукт (в макр.)] при
определено изменение на данъците (в макр.) и на консумативния ценови индекс (в макр.) [на средния индекс по потребителската кошница (в макр.)], така че да не се промени реалният разполагаем личен доход (в макр.) на икономическите агенти (респ. на икономическите единици).
ИНДЕКС НА ЕФЕКТИВНИЯ ВАЛУТЕН КУРС (effective exchange rate
index) (в межд.) – същото като валутнокурсов индекс (в межд.).
ИНДЕКС НА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ (economic correlation
index) – коефициент на икономическа корелация между две нелинейни случайни икономически величини X и Y.
ИНДЕКС НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МОДУЛИРАНЕ (economic modulation
index) – вж. честотно-хармонично икономическо модулиране.
ИНДЕКС НА ИНФЛАЦИЯТА (inflation index) (в макр.) – същото като темп
на инфлацията (в макр.).
ИНДЕКС НА ЛАСПЕЙРЕС (Laspeyres index) (в макр.) – индекс на растежа
на реалния брутен национален продукт (в макр.) [респ. на реалния брутен национален продукт (в макр.)], определян по цени към базовата година, т.е. по
постоянни цени.
ИНДЕКС НА ПААШЕ (Paasche price index) (в макр.) – индекс на цените на
продуктите при променливи относителни тегла на благата (т.е. изчисляван по
относителните тегла на благата към текущата година). Същото като дефлатор
(в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДЕКС НА СЛУЦКИ, Е. (Slutsky index) (ки) – във:
индекс на Слуцки, Е. (в микр.) (същото като потребителен ефект на заместването на Дж. Хикс (в микр.));
производствен индекс на Слуцки, Е. (в микр.) (същото като производствен
ефект на заместването на Дж. Хикс (в микр.)).
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ (price index) (в макр.) – представен в процент осреднен претеглен темп на растежа на цените на продуктите през текущата година спрямо определена базова година. Основни видове индекси на цените са
индексът на производствените цени PPI [производственият ценови индекс (в
макр.)], индексът на цените на потребителските стоки CPI [консумативният
ценови индекс (в макр.)] и дефлаторът (в макр.) p [разновидности на последния са дефлаторът на брутния вътрешен продукт (в макр.) и дефлаторът на брутния национален продукт (в макр.)]. При тяхното изчисляване могат да се използват индексът на Ласпейрес и индексът на Пааше, като първият
от тях е преимуществено прилаганият в практиката на определянето на ценовите индекси. При индекса на Ласпейрес (Laspeyres index) (в макр.) IL (с постоянни тегла на продуктите от базовата година) се използва формулата
n

∑ Pit qi 0
IL =

i =1
n

,

∑ Pi 0 qi 0
i =1

а при индекса на Пааше (в макр.) (Paasche index) IP (с постоянни тегла на продуктите от текущата година) – формулата
n

∑ Pit qit
IP =

i =1
n

,

∑ Pi 0 qit
i =1

където Pit е цената на i-тата стока или услуга през текущата t-та година (i = 1,
2, ..., n), Pi0 – цената на i-тата стока или услуга през базовата година (i = 1, 2, ...,
n), n – броят на видовете стоки и услуги, за които се определя съответния ценови индекс, qit – количеството на i-тата стока или услуга през текущата t-та
година (i = 1, 2, ..., n), qi0 – количеството на i-тата стока или услуга през базовата година (i = 1, 2, ..., n).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Използуването на ценовите индекси се характеризира с някои неизбежни
недостатъци, произтичащи от появата на нови видове продукти, които не са
съществували в базовата година, и от промените в относителните тегла на потребяваните продукти (относителните дялове в общите разходи за тяхното придобиване). Обикновено се използуват постоянни относителни дялове към базовата година, за да се открои чистото влияние на ценовите изменения. Това
обстоятелство обаче довежда до надценяване от страна на потребителския ценови индекс на действителното жизнено равнище, когато през времето от базовата до текущата година е спаднал относителният дял на по-скъпите продукти (обикновено поради повишаване на техните цени), както и, обратно, действителното жизнено равнище се подценява, когато спада относителният дял на
по-евтините продукти. Разглежданите ценови индекси имат и този недостатък,
че не отразяват промените в качеството на продуктите (когато те не са довели
до изменение на съответните цени). Това е така, защото в действителност промяната в потребителските свойства на продуктите има отношение към техните
относителни тегла, тъй като например повишеното качество на едно и също
количество продукти може да се редуцира като промяна на количеството при
едно и също качество. Поради това, че през последните десетилетия в страните
с развита пазарна икономика качеството на продуктите расте по-бързо от техните цени, прилаганата методология води до завишено значение на ценовия
индекс в сравнение с действителното му равнище, което би се получило при
отчитане на нарастването на качеството. В този смисъл е надценен и темпът
на инфлацията (в макр.).
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ (price index) (ки) – във:
агрегатен индекс на цените (в макр.);
индекс на цените (в макр.);
индекс на цените на дребно (същото като консумативен ценови индекс (в
макр.));
среден индекс на цените (в макр.).
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО (consumer price index – CPI) (в макр.) –
същото като консумативен ценови индекс (в макр.).
ИНДЕКСАЦИЯ (indexation) (кд) – във:
инфлационна индексация (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДЕКСИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ (income indexation) (в макр.) – същото като постиндексиране (в макр.).
ИНДЕКСИРАЩО МНОЖЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(indexing set of the economic system) – множество от индекси I = {i} на всички
икономически подмножества Vi ( i ∈ I ) в качеството им на елементи (по-общо
– компоненти) на декартовото произведение × V , където V е семейство от тези подмножества. Подмножествата Vi ( i ∈ I ) са елементи (наричани още икономически обекти) на икономическата система S. Вж. абстрактна икономическа система.
ИНДИВИД (individual) (ки) – във:
динамична функция на полезността на индивида (в микр.);
дискретна интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в микр.);
икономическа дееспособност на индивида;
икономическа недееспособност на индивида;
интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в
микр.);
крива на безразличието на индивида (в микр.);
максимална икономическа недееспособност на индивида (вж. икономическа недееспособност на индивида);
минимална икономическа недееспособност на индивида (вж. икономическа недееспособност на индивида);
модел на жизнения цикъл на индивида (в микр.);
непрекъсната интегрална интертемпорална функция на полезността на
индивида (в микр.);
пределна полезност на първоначалното богатство на индивида (в микр.);
пределно обществено благосъстояние на индивида (в микр.);
първоначално богатство на индивида (в микр.);
функция на общата полезност на индивида (в микр.).
ИНДИВИДНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОМЕНЛИВА* (individual economic
variable) – същото като предметна икономическа променлива. Вж. и икономическа предикативност.
ИНДИВИДУАЛЕН ЕДИНИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual
unitary consumption cost) (ки) – във:
124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален полезностен единичен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual equivalent consumer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual equivalent producer’s economic choice) (ки) –
във:
индивидуален приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор;
индивидуален стойностно-еквивалентен производителски икономически
избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual economic choice)
(в теорията за икономическото възпроизводство) – определяне от индивида
като възпроизводствена икономическа единица на комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) [фиксиране на точка от пространството на индивидуалните икономически блага (individual economic
goods space) (на икономическите блага на индивида) (вж. пространство на
икономическите блага), в т.ч. и от пространството на индивидуалните
икономически продукти (individual economic products space) (на икономическите продукти на индивида) (вж. пространство на икономическите продукти)], предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за икономическо
производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност икономическото производство и
икономическото потребление образуват икономическото стопанисване); определяне на набора от икономически блага, които трябва да бъдат възпроизведени според желанието на индивида. Представлява частен случай на индивидуалния избор (individual choice) и е разновидност на икономическия избор.
Намира се в зависимост от индивидуалното икономическо предпочитание. Негова разновидност е индивидуалният продуктов икономически избор. Според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са
още индивидуалният производителски икономически избор (в т.ч. индивидуалният стойностно-еквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният приходно-еквивалентен производителски икономически избор) и
индивидуалният потребителски икономически избор (в т.ч. индивидуалният
полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор и индивидуалният разходно-еквивалентен потребителски икономически избор). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалният ценностно-еквивалентен икономически избор и индивидуалният паричноеквивалентен икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (indvidual economic choice)
(ки) – във:
индивидуален икономически избор;
индивидуален парично-еквивалентен икономически избор;
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален потребителски икономически избор;
индивидуален приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов икономически избор;
индивидуален продуктов парично-еквивалентен икономически избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов ценностно-еквивалентен икономически избор;
индивидуален производителски икономически избор;
индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален ценностно-еквивалентен икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (individual economic
product) (подразбира се като индивидуален стопанствен икономически продукт) – икономически продукт q = q(I), който участвува в индивдуалното икономическо възпроизводство [в т.ч. в индивидуалното икономическо производство и в индивидуалното икономическо потребление (тези два фази в своята общност образуват индивидуалното икономическо стопанисване)] на инди126
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до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вида като възпроизводствена икономическа единица (в т.ч. като производител
и като потребител), който от своя страна се възпроизвежда като трудов производствен икономически фактор. Служи като идентификатор на икономическата потенциалност [индивидуална продуктова] q = q(I) от специфични единици и затова има същото като нея означение. Според ценностната икономическа ингредиентност негови разновидности са творческият икономически
продукт [индивидуален] и работният икономически продукт [индивидуален].
В зависимост от това къде е ситуиран (в производството или в потреблението)
(т.е. според ингредиентната икономическа възпроизводственост), индивидуалният икономически продукт може да бъде разграничен на (а) производствен
икономически продукт [индивидуален] (същото като индивидуално инифективно икономическо благо) qp(I) – когато той е резултат на индивидуалното
икономическо производство [тогава той служи като идентификатор на производителските икономически способности [индивидуални продуктови] от qp(I)
специфични единшици и затова има същото като тях означение], и (б) потребителен икономически продукт [индивидуален] qc(I) – когато той е ресурс на
индивидуалното икономическо потребление [в потреблението икономическият
продукт (в консумативната му част) се употребява за възпроизводството на
трудовия производствен икономически фактор) [тогава той служи като идентификатор на потребителските икономически способности [индивидуални
продуктови] от qcp(I) специфични единшици и затова има същото като тях
означение]. В този контекст, когато не е посочено друго, под индивидуален
икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният производствен икономически продукт.
На фиг. 1 са посочени разновидностите на индивидуалния икономически
продукт q(I), които се конституират, когато едновременно се вземат под внимание направленията на неговото използване и ингредиентната икономическа
възпроизводственост. Тогава според направленията на използването им (1) индивидуалният производствен икономически продукт qp(I) съществува в две
форми – като индивидуален производителен производствен икономически
продукт* (individual productive production economic product) qpp(I) и индивидуален консумативен производствен икономически продукт* (individual
consumptive production economic product) qpc(I), а (2) индивидуалният потребителен икономически продукт qc(I) съществува само в една форма – като индивидуален консумативен потребителен икономически продукт* (individual
consumptive consumption economic product) qcc(I). От своя страна, според ингредиентната икономическа възпроизводственост (1) индивидуалният произво127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дителен икономически продукт qp(I) съществува само в една форма – като индивидуален производителен производствен икономически продукт qpp(I) (2) а
индивидуалният консумативен икономически продукт qc(I) съществува в две
форми – като индивидуален консумативен производствен икономически продукт qpc(I) и индивидуален консумативен потребителен икономически продукт
qcc(I).
Индивидуален икономически продукт q

Индивидуален производителен икономически продукт qp

Индивидуален производителен производствен икономически продукт qpp

Индивидуален консумативен икономически продукт qc

Индивидуален консумативен производствен икономически продукт qpc

Индивидуален производствен икономически продукт qp

Индивидуален консумативен потребителен икономически продукт qcc

Индивидуален потребителен икономически продукт qc

Индвидиален икономически продукт q
Фиг. 1. Разновидности на индивидуалния икономически продукт според направленията на неговото използване и спред ингредиентната икономическа възпроизводственост

Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават (1)
индивидуален необходим икономически продукт* (individual indispensable
economic product) iq = iq(I) [в т.ч. индивидуален необходим производствен
икономически продукт* (individual indispensable production economic product)
iqp = iqp(I) и индивидуален необходим потребителен икономически про128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (individual indispensable comsumption economic product) iqc = iqc(I)], (2)
индивидуален принаден икономически продукт* (individual surplus economic
product) sq = sq(I) [в т.ч. индивидуален принаден производствен икономически продукт* (individual surplus production economic product) sqp = sqp(I) и индивидуален принаден потребителен икономически продукт* (individual
surplus comsumption economic product) sqc = sqc(I)] и (3) индивидуален цялостен икономически продукт* (individual entire economic product) eq = eq(I) [в
т.ч. индивидуален цялостен производствен икономически продукт*
(individual entire production economic product) eqp = eqp(I) и индивидуален цялостен потребителен икономически продукт* (individual entire comsumption economic product) eqc = eqc(I)]. Когато не е посочено друго, под индивидуален икономически продукт обикновено се подразбира индивидуалният цялостен икономически продукт.
Според факторната икономическа обусловеност разновидности на индивидуалния икономически продукт са индивидуалният трудово-обусловен
икономически продукт* (individual labourly-conditional economic product)
q(I)(L), индивидуалният физическо-обусловен продукт* (individual
physically-conditional economic product) q(I)(H) и индивидуалният трудовофизическо обусловен икономически продукт* (individual labourly-physicallyconditional economic product) qc(I)(LH). Според ингредиентната икономическа
изразимост той се подразделя на индивидуален ценностен икономически
продукт* (individual worth economic product) q(w), индивидуален стойностен
икономически продукт* (individual value economic product) q(I)(v), индивидуален полезностен икономически продукт (individual utility economic product)
q(I)(u), индивидуален специфичен икономически продукт (individual specific
economic product) q(s), индивидуален натурален икономически продукт*
(individual natural economic product) q(n), индивидуален трудово-изразен икономически продукт (individual labourly-expressed economic product) q(I)(l), индивидуален парично-изразен икономически продукт (individual monetarlyexpressed economic product) q(I)(m) и т.н.
Според характера на икономическото поведение на индивида като стопанска възпроизводствена икономическа единица (като производител и като потребител) се различават следните разновидности на индивидуалния икономически продукт: (1) желан икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. желан
производствен икономически продукт [индивидуален] и желан потребителен
икономически продукт [индивидуален]); (2) ефективен икономически продукт
[индивидуален] (същото като възпроизводим икономически продукт [индиви129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуален] (в т.ч. ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] и ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (3)
нормален икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален] ) (в т.ч. нормален
производствен икономически продукт [индивидуален] и нормален потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (4) разумен икономически продукт
[индивидуален] (същото като максимален равновесен ефективен икономически
продукт [индивидуален] ) (в т.ч. разумен производствен икономически продукт
[индивидуален] и разумен потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (5) равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален] (същото като резултантен икономически продукт [индивидуален]) (в т.ч. равновесен
ефективен производствен икономически продукт [индивидуален] и равновесен
ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (6) свръхефективен икономически продукт [индивидуален] (същото като неравновесен
ефективен икономически продукт [индивидуален] ) (в т.ч. свръхефективен
производствен икономически продукт [индивидуален] и свръхефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (7) екзистенциален икономически продукт [индивидуален] (същото като минимален ненормален икономически продукт [индивидуален] ) (в т.ч. екзистенциален производствен икономически продукт [индивидуален] и екзистенциален потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (8) ненормален икономически продукт [индивидуален] (същото като недостатъчен икономически продукт [индивидуален] )
(в т.ч. ненормален производствен икономически продукт [индивидуален] и ненормален потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (9) приемвлив
икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. приемвлив производствен икономически продукт [индивидуален] и приемвлив потребителен икономически
продукт [индивидуален] ); (10) неразумен икономически продукт [индивидуален] (същото като неполезен икономически продукт [индивидуален) (в т.ч. неразумен производствен икономически продукт [индивидуален] и неразумен
потребителен икономически продукт [индивидуален] ); (11) полезен производствен икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. полезен производствен
икономически продукт [индивидуален] и полезен потребителен икономически
продукт [индивидуален] , (12) неефективен икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. неефективен производствен икономически продукт [индивидуален]
и неефективен потребителен икономически продукт [индивидуален] ), (13) нисък непревишаващ икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. нисък непревишаващ производствен икономически продукт [индивидуален] и нисък непре130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вишаващ потребителен икономически продукт [индивидуален] ), (14) висок
непревишаващ икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. висок непревишаващ производствен икономически продукт [индивидуален] и висок непревишаващ потребителен икономически продукт [индивидуален]), (15) непревишаващ икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. непревишаващ производствен икономически продукт [индивидуален] и непревишаващ потребителен
икономически продукт [индивидуален] ), (16) неравновесен икономически продукт [индивидуален] (в т.ч. неравновесен производствен икономически продукт [индивидуален] и неравновесен потребителен икономически продукт
[индивидуален] ). Зависимостите между тях са показани във фиг. 2 като скала
на индивидуалния икономически продукт (scale of individual economic
product).
qe

qe

qe

q1

Полезен индивидуален икономически
продукт qu

Ненормален индивидуален иконом. продукт qa

Ненормален индивидуален иконом. продукт qa

qe
Екзистенциален индив.
икономически
продукт

q0

q0

Неразумен индивидуален иконом. продукт qi

qd

Приемлив индивидуален иконом. продукт qb

Ефективен индивидуален иконом. продукт qx

q0
Нормален индивидуален
икономически
продукт

q1

Неразумен индивидуален иконом. продукт qi

q1
Разумен индивидуален
икономически
продукт

qd

qd

qd
Желан индивидуален икономически
продукт

Фиг. 2. Скала на поведенческите разновидности на индивидуалния икономически
продукт

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индивидуален икономически продукт q(I) = q(I)(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за индивидуален консуматорски продукт* (individual consumptionary product) q(I)(C), индивидуален стопански
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт* (individual production protoeconomic product) q(I)(P), индивидуален
пазарно-икономически продукт* (individual marketly-economic product)
q(I)(M) и индивидуален финансово-пазарно-икономически продукт* (individual financially-marketly-economic product) q(I)(N). Общо за всички тях е понятието за индивидуален поддържащ продукт* (individual sustenance
/sustaining/ product) q(I)(Z) (за индивидуален продукт при поддържането).
ИНДИВИДУАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (individual economic
product) (ки) – във:
индивидуален икономически продукт;
криви на ценностните ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
пределни ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт.
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПОКУПЕН РАЗХОД (individual total purchase
cost) (ки) – във:
индивидуален факторов общ покупен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПОСТОЯНЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual total fixed consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual total consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПРИХОД (individual total revenue) (в микр.) – общ
размер на прихода (в парично изражение), който индивидът като производител
е получил от продажбата на целия обем на създадения или от използуването на
приложения от него определен вид икономически ингредиент (в т.ч. и икономически продукт). Ако не е посочено друго, под индивидуален общ приход се
подразбира индивидуалният продуктов общ приход (в микр.), който е негова
разновидност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПРИХОД (individual total revenue) (ки) – във:
индивидуален общ приход (в микр.);
индивидуален продуктов общ приход (в микр.);
индивидуален факторов общ приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПРОДУКТ (individual total product) (в микр.) –
обем на определен вид икономически продукт (измерен в специфични единици), произведен за определено време от даден индивид като икономическа
единица. Макар че индивидуалният общ продукт е резултат от прилагането на
комбинация от няколко вида производствени икономически фактори на индивида, той се интерпретира като общ продукт на единствено променливия производствен фактор (докато останалите входни икономически фактори (в микр.)
на индивида са постоянни величини).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual total variable consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ОБЩ ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual
total full consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗБОР* (indvidual monetarly-equivalent economic choice) (в теорията за икономическото възпроизводство) – определяне от индивида като възпроизводствена икономическа единица на комбинация от икономически блага (в т.ч. и от
икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти),
предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност икономическото производство и
икономическото потребление образуват икономическото стопанисване), като
изборът се прави измежду множество от комбинации от блага, всяка една от
които (комбинации) има еднакъв общ паричен израз (по определени постоянни
цени) (или еднакъв общ паричен приход от продажбата им, или еднакъв общ
паричен разход за покупката им); равнопарично определяне на набора от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), които трябва да бъдат
възпроизведени според желанието на индивида. Равният (еднаквият, постоян133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният) общ паричен израз на различните комбинации от икономически блага
(измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството,
че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове блага се увеличават за сметка на намаляването на количествата на други видове блага, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен израз на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на едните блага,
се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общия паричен
израз на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите блага.
Индивидуалният парично-еквивалентният икономически избор е вид индивидуален предметно-еквивалентентен икономически избор, тъй като паричното
изразяване на индивидуалното икономическо богатство е един от видовете
опредметяване на икономическата ценност (в т.ч. на икономическата
стойност и на икономическата полезност). Парично-еквивалентният икономически избор представлява частен случай на индивидуалния паричноеквивалентния избор* (indvidual monetarly-equivalent choice). Намира се в зависимост от индивидуалното парично-еквивалентно икономическото предпочитание. Негова разновидност е индивидуалният продуктов паричноеквивалентен икономически избор. Според ингредиентната икономическа
възпроизводственост негови разновидности са още индивидуалният приходноеквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗБОР (indvidual monetarly-equivalent economic choice) (ки) – във:
индивидуален парично-еквивалентен икономически избор;
индивидуален продуктов парично-еквивалентен икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД (individual purchase cost) (ки) –
във:
индивидуален пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за физиески фактор (в микр.);
индивидуален факторов общ покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов пределен покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов среден покупен разход (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ТРУДОВ ФАКТОР (individual
labour factor purchase cost) (ки) – във:
индивидуален пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за трудов фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОР
(indivdual purchase cost for the physical factor) (ки) – във:
индивидуален пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за физически фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ЕДИНИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД* (individual utility unitary consumption cost) (в микр.) (*) – индивидуален полезностен потребителен разход (в микр.) (в парични единици), извършен от даден индивид като икономическа единица за индуцирането в икономическото потребление на единица икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици). Негови разновидности са индивидуаленият полезностен среден потребителен разход (в микр.) и индивидуаленият полезностен пределен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ОБЩ ПОСТОЯНЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility total fixed consumption cost) (в микр.) (*) –
постоянна съставна част на индивидуаления полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическа единица. С него
индивидът купува съвкупност (набор) от икономически продукти, чието потребление индуцира за него нулева обща икономическа полезност (вж. екзистенциална обща полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална]). Той не се променя с промяната на общата икономическа полезност
над нулата.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД*
(individual utility total consumption cost) (в микр.) (*) – изразен в парични единици разход на даден индивид като икономическа единица за индуцирането в
икономическото потребление на целия обем икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици), т.е. на общата икономческа полезност, която е конституирана като полезностна оценка на същият този индивид. Състои се най-вече от разходи за покупката на икономически продукти,
притежаващи за индивида разглежданата обща икономическа полезност. Разграничават се индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.), индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в
микр.) и индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД
(individual utility total consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ОБЩ ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility total variable consumption cost) (в микр.) (*) –
променлива съставна част на индивидуалния полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическа единица. Той се
променя с промяната на общата икономическа полезност на индивида.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ОБЩ ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД* (individual utility total full consumption cost) (в микр.) (*) – пълен
размер на индивидуалния полезностен общ потребителен разход на даден индивид като икономическа единица за индуцирането при нея на определен обем
обща икономическа полезност. Представлява сума от индивидуалния полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.) и индивидуалния полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПОСТОЯНЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД* (individual utility fixed consumption cost) (в микр.) (*) – постоянна
съставна част на полезностения пълен потребителен разход (в микр.) на даден
индивид като икономическа единица. С него индивидът купува съвкупност
(набор) от икономически продукти, чието потребление индуцира за него нулева обща икономическа полезност (вж. екзистенциална обща полезност на
потребителния икономически продукт [индивидуална] ). Той не се променя с
промяната на общата икономическа полезност над нулата. Проявява се само
като индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПОСТОЯНЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД (individual utility fixed consumption cost) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility consumption cost) (в микр.) (*) – изразен в парични единици разход
на даден индивид като икономическа единица за индуцирането в икономическото потребление на икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици), която е конституирана като полезностна оценка на същият
този индивид. Състои се най-вече от разходи за покупката на икономически
продукти, притежаващи за индивида разглежданата икономическа полезност.
Разграничават се индивидуален полезностен общ потребителен разход (в
микр.), индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.) и индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.), както и индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.), индивидуален
полезностен постоянен потребителен разход (в микр.) и индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.). Индивидуаленият полезностен среден и индивидуаленият полезностен пределен потребителен разходи
се обединяват под общото наименование индивидуален полезностен единичен
потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual utility consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен единичен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility marginal consumption cost) (в микр.) (*) – прираст на
индивидуалния полезностен общ потребителен разход (в микр.) (изразен в
парични единици) на даден индивид като икономическа единица, породен от
нарастването с единица на обема на неговата обща икономическа полезност
(последната измерена в полезностни единици). Той е съотношението между
диференциалното нарастване на обема на полезностения общ потребителен
разход и диференциалното нарастване на обема на общата полезност на индивида. Може да се разглежда като допълнителния полезностен потребителен
разход, направени за индуциравето на една допълнителна единица икономическа полезност, т.е. е разликата между полезностения общ потребителен разход, направен за целия обем на общата икономическа полезност, включваща
посочената допълнителна единица от нея, и полезностения общ потребителен
разход за създаването на обем на общата икономическа полезност без тази допълнителна единица. Представлява първа производна от индивидуалната функция на полезностения общ потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД* (individual utility variable consumption cost) (в микр.) (*) – променлива съставна част на индивидуалния полезностен пълен потребителен разход
(в микр.) на даден индивид като икономическа единица. Той се променя с промяната на общата икономическа полезност. Разграничават се индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.) и индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН
РАЗХОД (individual utility variable consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility full consumption cost) (в микр.) (*) – сума от индивидуаления полезностен постоянен потребителен разход (в микр.) и индивидуаления полезностен променлив потребителен разход (в микр.). Разграничват се
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.) и индивидуаления полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД
(individual utility full consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility average consumption cost) (в микр.) (*) – частно между
индивидуалния полезностен общ потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическа единица и обема на нейната обща икономическа полезност. Показва (в парични единици) величината на индивидуалния полезностен потребителен разход (в микр.), който средно е направен за единица
икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици). Разновидност е на индивидуалния полезностения единичен потребителен разход
(в микр.). Разграничават се индивидуалния полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.), индивидуалния полезностен среден постоянен потребителен разход (в микр.) и индивидуалния полезностен среден променлив потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual utility average consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН СРЕДЕН ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility average variable consumption cost) (в
микр.) (*) – частно между индивидуалния полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическата единица (изразен в парични единици) и обема на нейната обща икономическа полезност (в
полезностни единици). Показват какъв полезностен променлив потребителен
разход на икономическата единица се прави за индуцирането на единица икономическа плезност при индивида. Представлява съставна част на индивидуалния полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН СРЕДЕН ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility average full consumption cost) (в микр.) (*) –
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен размер на индивидуалния полезностен среден потребителен разход (в
микр.) (изразен в парични единици) на даден индивид като икономическа единица за индуцирането на единица икономическа полезност; частно между индивидуалния полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.) на индивида и обема на неговата обща икономическа полезност.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual utility-equivalent economic choice) (ки) – във:
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual utility-equivalent consumer’s
economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от
индивида потребител като икономическа единица на комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти)
(фиксиране на точка от пространството на потребителните икономически
блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти), предназначени за икономическо потребление, като изборът се прави измежду множество от комбинации от потребителни блага, всяка една от които
(комбинации) има (носи) за индивида потребител една и съща (еднаква по величина) обща икономическа полезност (в частност индивидуална обща икономическа стойност); равнополезностно определяне на набора от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти), които трябва да бъдат потребени според желанието на индивида потребител.
Равната (еднаквата, постоянната) обща икономическа полезностт на различните комбинации от потребителни икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от
една към друга комбинация количествата на едни видове потребителни блага
се увеличават за сметка на намаляването на количествата на други видове потребителни блага, като нарастването (положителният прираст) на общата икономическа полезност на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването
на едните блага, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на
общата икономическа полезност на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите блага. Индивидуалнияг полезностно-еквивалентен пот140
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния полезностно-еквивалентен производителския избор* (individual utilityequivalent consumer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на
индивидуалния потребителски икономическия избор и на индивидуалния ценностно-еквивалентен икономически избор, както и на полезностноеквивалентния потребителски икономически избор. Намира се в зависимост от
индивидуалното полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание. Негова разновидност е индевидуалният продуктов полезностно-еквивалентен производителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual utility-equivalent consumer’s
economic choice) (ки) – във:
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОСТОЯНЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual
fixed consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual consumption
cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен единичен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗЛИШЪК (individual consumer's
surplus) (в микр.) – потребителски излишък (в микр.), получен от инидивидуалния потребител.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР
(individual consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от индивидуалния потребител като икономическа единица
на комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти) [фиксиране на точка от пространство на индивидуалните потребителни икономически блага (individual consumptional
economic goods space) (вж. пространство на потребителните икономически
блага) (на икономическите блага на индивида потребител), в т.ч. и от пространство на индивидуалните потребителни икономически продукти
(individual consumptional economic products space) (вж. пространство на потребителните икономически продукти) (на икономическите продукти на индивида потребител)], предназначени за икономическо потребление; определяне
на набора от икономически блага, които трябва да бъдат консумирани според
желанието на индивида потребител. Представлява частен случай на индивидуалния потребителски избор (individual consumer’s choice) и е едновременно
разновидност на потребителския икономически избор и на индивидуалния
икономически избор. Зависи от индивидуалното потребителско икономическо
предпочитание. Негова разновидност е индивидуалният продуктов потребителски икономически избор. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалният полезностно-еквивалентен потребителски
икономически избор и индивидуалният разходно-еквивалентен потребителски
икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual consumer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов потребителски икономически избор;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД (individual marginal
purchase cost) (ки) – във:
индивидуален факторов пределен покупен разход (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за физически фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ТРУДОВ ФАКТОР (individual labour factor marginal purchase cost) (в микр.) – съотношение
между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ
покупен разход (в микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден
трудов производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на
индивидуалния факторов общ покупен разход към обема на трудовия фактор)
на индивида производител в качеството му на икономическа единица. Показва
с колко парични единици нараства индивидуалният факторовт общ покупен
разход (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори) при нарастване с една времева единица на дадения трудов фактор (т.е. е индивидуалният покупен разход, който индуцира
последната единица трудов фактор).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ФИЗИЧЕСКИ
ФАКТОР* (individual physical factor marginal purchase cost) (в микр.) – съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ покупен разход (в микр.) и диференциалното нарастване на обема
на даден физически производствен икономически фактор (т.е. първа частна
производна на индивидуалния факторов общ покупен разход към обема на физическия фактор) на индивида производител в качеството му на икономическа
единица. Показва с колко парични единици нараства индивидуалният факторовт общ покупен разход (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно
равнище на другите производствени фактори) при нарастване с една единица
на дадения физически фактор (т.е. е индивидуалният покупен разход, който
индуцира последната единица физически фактор).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual
marginal consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (individual marginal revenue) (в
микр.) – величина (в парично изражение) на нарастването на индивидуалния
общ приход (в микр.) на индивида като производител, получен от продажбата
на създадения от него икономически ингредиент, което (нарастване) при постоянни други условия е породено от нарастването с една специфична единица
на създадения или на използувания икономически ингредиент. Представлява
съотношението между диференциалното нарастване на индивидуалния общ
приход и диференциалното нарастване на обема на икономическия ингредиент
(първа производна функция на индивидуалния общ приход към обема на ингредиента). Ако не е посочено друго, под индивидуален пределен приход се
подразбира индивидуалният продуктов пределен приход (в микр.), който е негова разновидност.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (individual marginal revenue) (ки)
– във:
индивидуален пределен приход (в микр.);
индивидуален пределен приход от трудовия фактор (в микр.);
индивидуален пределен приход от физическия фактор (в микр.);
индивидуален продуктов пределен приход (в микр.);
индивидуален факторов пределен приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(individual labour factor marginal revenue) (в микр.) – съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ приход (в
микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден трудов производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалния
факторов общ приход към обема на трудовия фактор) на индивида производител като икономическата единица. Показва с колко парични единици нараства
индивидуалният факторов общ приход (при постоянни други условия, вкл. и
при постоянно равнище на другите производствени фактори) при нарастване с
една времева единица на дадения трудов фактор. В общия случай на пазарна
структура (в микр.) индивидуалният пределен приход от трудовия фактор е
равен на произведението на индивидуалния пределен продукт на трудовия
фактор (в микр.) с индивидуалния продуктов пределен приход (в микр.). При
съвършена икономическа конкуренция (в микр.) индивидуалният пределен
приход от трудовия фактор е равен на произведението на индивидуалния пределен продукт на трудовия фактор с продуктовата цена (в микр.) (с цената на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия продукт) (тъй като при съвършена конкуренция индивидуалният продуктов пределен приход е равен на цената на продукта).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР*
(individual physical factor marginal revenue) (в микр.) – съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ приход (в
микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден физически производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалния факторов общ приход към обема на физическия фактор) на индивида производител като икономическата единица. Показва с колко парични единици
нараства индивидуалният факторов общ приход (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори) при
нарастване с една времева единица на дадения физически фактор. В общия
случай на пазарна структура (в микр.) индивидуалният пределен приход от
физическия фактор е равен на произведението на индивидуалния пределен продукт на физическиия фактор (в микр.) с индивидуалния продуктов пределен
приход (в микр.). При съвършена икономическа конкуренция (в микр.) индивидуалният пределен приход от физическия фактор е равен на произведението на
индивидуалния пределен продукт на физическия фактор с продуктовата цена
(в микр.) (с цената на икономическия продукт) (тъй като при съвършена конкуренция индивидуалният продуктов пределен приход е равен на цената на
продукта).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (individual marginal product)
(ки) – във:
индивидуален пределен продукт на трудовия фактор (в микр.);
индивидуален пределен продукт на физическия фактор (в микр.);
индивидуален факторов пределен продукт (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(individual marginal product of the labour factor) (в микр.) – съотношение между
частното диференциално нарастване на обема на икономическия продукт на
индивида производител като икономическата единица и диференциалното нарастване на обема на даден трудов производствен икономически фактор (т.е.
е първата частна производна на обема на продукта към обема на трудовия фактор на индивида). Показва с колко специфични единици нараства обемът на
продукта при нарастване с една времева единица на дадения трудов фактор на
индивида (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на
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до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------другите производствени фактори) (т.е. той е продуктът, който носи последната
единица от дадения трудов фактор на индивида).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (individual marginal product of the physical factor) (в микр.) – съотношение между частното диференциално нарастване на обема на икономическия
продукт на индивида производител като икономическата единица и диференциалното нарастване на обема на даден физически производствен икономически фактор (т.е. е първата частна производна на обема на продукта към обема
на физическия фактор на индивида). Показва с колко специфични единици нараства обемът на продукта при нарастване с една единица на дадения физически фактор на индивида (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно
равнище на другите производствени фактори) (т.е. той е продуктът, който носи
последната единица от дадения физически фактор на индивида).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРИХОД (individual revenue) (ки) – във:
индивидуален пределен приход (в микр.);
индивидуален пределен приход от трудовия фактор (в микр.);
индивидуален пределен приход от физическия фактор (в микр.);
индивидуален среден приход от трудовия фактор (в микр.);
индивидуален среден приход от физическия фактор (в микр.);
индивидуален факторов общ приход (в микр.);
индивидуален факторов пределен приход (в микр.);
индивидуален факторов приход (в микр.);
индивидуален факторов среден приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР (individual labour
factor revenue) (ки) – във:
индивидуален пределен приход от трудовия фактор (в микр.);
индивидуален среден приход от трудовия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (individual
revenue on the physical factor) (ки) – във:
индивидуален пределен приход от физическия фактор (в микр.);
индивидуален среден приход от физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual revenue-equivalent producer’s
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic choice) (в теорията за икономическото производство) – определяне
от индивида производител като икономическа единица на комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от
пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на
икономическите продукти), предназначени за икономическо производство,
като изборът се прави измежду множество от комбинации от блага, всяка една
от които (комбинации) носи (осигурява) за индивида производител един и същ
(еднакъв по величина) общ паричен приход от нейната реализация (продажба),
формиран при постоянни цени; равноприходно определяне на набора от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), които трябва да бъдат
произведени според желанието на индивида производител. Равният (еднаквият, постояннияг) общ паричен приход на различните комбинации от икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата на
едни видове блага се увеличават за сметка на намаляването на количествата на
други видове блага, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен приход на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на
едните блага, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общия паричен приход на същата комбинация, предизвикано от намаляването на
другите блага. Индивидуалният приходно-еквивалентен производителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния приходноеквивалентен производителския избор* (individual revenue-equivalent
producer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния производителски икономическия избор и на индивидуалния паричноеквивалентен икономически избор, както и на приходно-еквивалентния производителски икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното
приходно-еквивалентно производителско икономическо препочитание. Негова
разновидност е индивидуалния продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual revenue-equivalent producer’s
economic choice) (ки) – във:
индивидуален приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product equivalent producer’s
economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual
product economic choice) (в теорията за икономическото възпроизводство) –
определяне от индивида като възпроизводствена икономическа единица на
комбинация от икономически продукти [фиксиране на точка от пространството на индивидуалните икономически продукти (individual economic
products space) (на икономическите продукти на индивида) (вж. пространство
на икономическите продукти)], предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност
икономическото производство и икономическото потребление образуват икономическото стопанисване); определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат възпроизведени според желанието на индивида.
Представлява частен случай на индивидуалния продуктов избор (individual
product choice) и е разновидност на индивидуалния икономически избор, както и
на просуктовия икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното продуктово икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са още индивидуалният продуктов производителски икономически избор (в т.ч. индивидуалният
продуктов стойностно-еквивалентен производителски икономически избор и
индивидуалният продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор) и индивидуалният продуктов потребителски икономически
избор (в т.ч. индивидуалният продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор и индивидуалният продуктов разходноеквивалентен потребителски икономически избор). Според ингредиентната
икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалният продуктов ценностноеквивалентен икономически избор и индивидуалният продуктов паричноеквивалентен икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (indvidual
product economic choice) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален продуктов икономически избор;
индивидуален продуктов парично-еквивалентен икономически избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор;
индивидуален продуктов ценностно-еквивалентен икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ОБЩ ПРИХОД (individual product total
revenue) (в микр.) – общ размер на прихода (в парично изражение), който индивидът като производител е получил от продажбата на целия обем на създадения от него икономически продукт (респ. икономически продукти).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (indvidual product monetarly-equivalent economic
choice) (в теорията за икономическото възпроизводство) – определяне от индивида като възпроизводствена икономическа единица на комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от пространството на икономическите продукти), предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за
икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност икономическото
производство и икономическото потребление образуват икономическото стопанисване), като изборът се прави измежду множество от комбинации от продукти, всяка една от които (комбинации) има еднакъв общ паричен израз (по
определени постоянни цени) (или еднакъв общ паричен приход от продажбата
им, или еднакъв общ паричен разход за покупката им); равнопарично определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат възпроизведени според желанието на индивида. Равният (еднаквият, постоянният) общ
паричен израз на различните комбинации от икономически продукти (измежду
които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове продукти се увеличават за сметка на намаляването на количествата на други видо149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ве продукти, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен
израз на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на едните продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общия паричен израз на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите
продукти. Индивидуалният продуктов парично-еквивалентният икономически
избор е вид индивидуален продуктов предметно-еквивалентентен икономически избор, тъй като паричното изразяване на индивидуалното продуктово
икономическо богатство е един от видовете опредметяване на икономическата ценността на икономическия продукт (в т.ч. на стойността на икономическия продукт и на полезността на икономическия продукт). Продуктовият
парично-еквивалентен икономически избор представлява частен случай на индивидуалния продуктов парично-еквивалентен избор* (indvidual product
monetarly-equivalent choice) и е разновидност на индивидуалния паричноеквивалентен икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното
продуктово парично-еквивалентно икономическото предпочитание. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са
индивидуалният продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual product utilityequivalent consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от индивида потребител като икономическа единица на
комбинация от потребителни икономически продукти (фиксиране на точка от
пространството на потребителните икономически продукти), предназначени за икономическо потребление, като изборът се прави измежду множество
от комбинации от потребителни продукти, всяка една от които (комбинации)
има (носи) за индивида потребител една и съща (еднаква по величина) обща
икономическа стойност (в частност индивидуална обща икономическа
стойност); равностойностно определяне на набора от потребителни икономически продукти, които трябва да бъдат произведени според желанието на индивида потребител. Равната (еднаквата, постоянната) обща икономическа полезност на различните комбинации от потребителни икономически продукти
(измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството,
че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове потребителни продукти се увеличават за сметка на намаляването на коли150

911

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чествата на други видове потребителни продукти, като нарастването (положителният прираст) на общата икономическа полезност на дадената комбинация,
предизвикано от увеличаването на едните продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общата икономическа стойност на същата
комбинация, предизвикано от намаляването на другите продукти. Индивидуалният продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния продуктов полезностноеквивалентен потребителски избор* (individual product utility-equivalent
consumer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния потребителски икономически избор и на индивидуалния ценностноеквивалентен икономически избор, както и на индивидуалния полезностноеквивалентен производителски икономически избор и на продуктвия полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното продуктово полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product consumer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (individual product
marginal revenue) (в микр.) – величина (в парично изражение) на нарастването
на индивидуалния продуктов общ приход (в микр.) на индивида като производител, получен от продажбата на произведения от него икономически продукт,
което (нарастване) при постоянни други условия е породено от нарастването с
една специфична единица на произведения и продаден продукт. Представлява
съотношението между диференциалното нарастване на индивидуалния продуктов общ приход и диференциалното нарастване на обема на продукта (първа производна функция на индивидуалния продуктов общ приход към обема
на производството).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПРИХОД (individual product revenue) (ки)
– във:
индивидуален продуктов пределен приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual product revenue151
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------equivalent producer’s economic choice) (в теорията за икономическото производство) – определяне от индивида производител като икономическа единица
на комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от пространството на икономическите продукти), предназначени за икономическо производство, като изборът се прави измежду множество от комбинации от продукти, всяка една от които (комбинации) носи (осигурява) за индивида производител един и същ (еднакъв по величина) общ паричен приход от нейната реализация (продажба), формиран при постоянни цени; равноприходно определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат произведени
според желанието на индивида производител. Равният (еднаквият, постояннияг) общ паричен приход на различните комбинации от икономически продукти
(измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството,
че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове продукти се увеличават за сметка на намаляването на количествата на други
видове продукти, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен приход на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на едните
продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общия
паричен приход на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите продукти. Индивидуалният продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния
продуктови приходно-еквивалентния производителския избор* (individual
product revenue-equivalent producer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния продуктов производителски икономическия избор
и на индивидуалния продуктов парично-еквивалентен икономически избор,
както и на индивидуалния приходно-еквивалентен производителски икономически избор и на продуктовия приходно-еквивалентен производителски икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от индивидуалния потребител като
икономическа единица на комбинация от потребителни икономически продукти [фиксиране на точка от пространство на индивидуалните потребителни икономически продукти (individual consumptional economic products
space) (вж. пространство на потребителните икономически продукти) (на
икономическите продукти на индивида потребител)], предназначени за иконо152
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо потребление; определяне на набора от икономически продукти, които
трябва да бъдат консумирани според желанието на индивида потребител.
Представлява частен случай на индивидуалния продуктов потребителски
избор (individual product consumer’s choice) и е едновременно разновидност на
продуктовия потребителския икономически избор и на индивидуалния продуктов икономически избор. Зависи от индивидуалното продуктово потребителско икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа
изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови
разновидности са индивидуалният продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор и индивидуалният разходно-еквивалентен
продуктов потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product consumer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product producer’s economic choice) (в теорията за
икономическото производство) – определяне от индивидуалния производител
като икономическа единица на комбинация от икономически продукти [фиксиране на точка от пространството на индивидуалните икономически продукти (individual economic products space) (на икономическите продукти на
индивида производител) (вж. пространство на икономическите продукти)],
предназначени за икономическо производство; определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат произведени според желанието на
индивида производител. Представлява частен случай на индивидуалния продуктов производителски избор (individual product producer’s choice) и е
едновременно разновидност на продуктовия производителския икономически
избор и на продуктовия индивидуалния икономически избор. Намира се в зависимост от индивидуалното продуктово производителско икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост
от възприетото икономическо основание негови разновидности са индивидуалният продуктов стойностно-еквивалентен производителски икономически
избор и индивидуалният продуктов приходно-еквивалентен производителски
икономически избор.
153
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product producer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов производителски икономически избор;
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product expense-equivalent economic choice)
(ки) – във:
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual product expenseequivalent consumer’s economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от индивида потребител като икономическа единица на
комбинация от потребителни икономически продукти (фиксиране на точка от
пространството на потребителни икономическите продукти), предназначени за икономическо потребление, като изборът се прави измежду множество
от комбинации от потребителни продукти, всяка една от които (комбинации)
струва на индивида потребител един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за нейната покупка, формиран при постоянни цени; равноразходено
определяне на набора от потребителни икономически продукти, които трябва
да бъдат потребени според желанието на индивида-потребител. Равният
(еднаквият, постояннияг) общ паричен разход на различните комбинации от
потребителни икономически продукти (измежду които комбинации се прави
изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга
комбинация количествата на едни видове продукти се увеличават за сметка на
намаляването на количествата на други видове продукти, като нарастването
(положителният прираст) на общия паричен разход на дадената комбинация,
предизвикано от увеличаването на едните продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общия паричен разход на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите продукти.
Индивидуалният продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния продуктови154
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят разходно-еквивалентен потребителски избор* (individual product
expense-equivalent consumer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния продуктов потребителски икономическия избор и
на индивидуалния продуктови парично-еквивалентен икономически избор, както и на разходно-еквивалентния потребителски икономически избор и на продуктовия разходно-еквивалентен потребителски икономически избор. Намира
се в зависимост от индивидуалното продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо препочитание.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual product value-equivalent economic
choice) (ки) – във:
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТОВ СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual product
value-equivalent producer’s economic choice) (в теорията за икономическото
производство) – определяне от индивида производител като икономическа
единица на комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от
пространството на икономическите продукти), предназначени за икономическо производство, като изборът се прави измежду множество от комбинации
от продукти, всяка една от които (комбинации) има (носи) за индивида производител една и съща (еднаква по величина) обща икономическа стойност (в
частност индивидуална обща икономическа стойност); равностойностно определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат произведени според желанието на индивида производител. Равната (еднаквата, постоянната) обща икономическа стойност на различните комбинации от икономически продукти (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на
обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове продуктисе увеличават за сметка на намаляването на количествата на други видове продукти, като нарастването (положителният прираст) на общата икономическа стойност на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на едните продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общата икономическа стойност на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите продукти. Индивидуалният
продуктов стойностно-еквивалентен производителски икономически избор
155
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява частен случай на индивидуалния продуктов стойностноеквивалентен производителския избор* (individual product value-equivalent
producer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния производителски икономическия избор и на индивидуалния ценностноеквивалентен икономически избор, както и на индивидуалния стойностноеквивалентен производителски икономически избор и на продуктовия
стойностно-еквивалентен производителски икономически избор. Намира се в
зависимост от индивидуалното продуктово стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛЕН
ПРОДУКТОВ
ЦЕННОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (indvidual product worthly-equivalent economic
choice) (в теорията за икономическото възпроизводство) – определяне от индивида като възпроизводствена икономическа единица на комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от пространството на икономическите продукти), предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за
икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност икономическото
производство и икономическото потребление образуват икономическото стопанисване), като изборът се прави измежду множество от комбинации от продукти, всяка една от които (комбинации) има (носи) за индивида една и съща
(еднаква по величина) обща икономическа ценност (или еднаква обща икономическа стойност, или еднаква обща икономическа полезност); равноценностно определяне на набора от икономически продукти, които трябва да бъдат
възпроизведени според желанието на индивида. Равната (еднаквата, постоянната) за индивида обща икономическа ценност на различните комбинации от
икономически продукти (измежду които комбинации се прави изборът) се
дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация
количествата на едни видове продукти се увеличават за сметка на намаляването на количествата на двуги видове продукти, като нарастването (положителният прираст) на общата икономическа ценност на дадената комбинация, предизвикано от увелеличаването на едните продукти, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общата икономическа ценност на същата
комбинация, предизвикано от намаляването на другите продукти. Характерът
на тези изменения обаче е различен при икономическата стойност и икономическата полезност като разновидности на икономическата ценност. Индивидуалният продуктов ценностно-еквивалентен икономически избор представлява
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен случай на индивидуалния продуктов ценностно-еквивалентен избор* (indvidual product worthly-equivalent choice) и е разновидност на индивидуалния ценностно-еквивалентен икономически избор. Намира се в зависимост
от индивидуалното продуктово ценностно-еквивалентно икономическото
предпочитание. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
негови разновидности са индивидуалният продуктов стойностноеквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР
(individual producer’s economic choice) (в теорията за икономическото производство) – определяне от индивидуалния производител като икономическа
единица на комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) [фиксиране на точка от пространството на индивидуалните икономически блага (individual economic goods space) (на икономическите блага на
индивида производител) (вж. пространство на икономическите блага), в т.ч. и
от пространството на индивидуалните икономически продукти (individual
economic products space) (на икономическите продукти на индивида производител) (вж. пространство на икономическите продукти)], предназначени за
икономическо производство; определяне на набора от икономически блага,
които трябва да бъдат произведени според желанието на индивида производител. Представлява частен случай на индивидуалния производителски избор
(individual producer’s choice) и е едновременно разновидност на производителския икономически избор и на индивидуалния икономически избор. Намира се в
зависимост от индивидуалното производителско икономическо предпочитание. Негова разновидност е индивидуалният продуктов произвдителски икономически избор. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалният стойностно-еквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният приходно-еквивалентен производителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР
(individual producer’s economic choice) (ки) – във:
индивидуален приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален производителски икономически избор;
индивидуален стойностно-еквивалентен производителски икономически
избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual
variable consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual full
consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН РАЗХОД (individual cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен единичен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен общ пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен постоянен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пределен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен променлив потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален пределен покупен разход за физически фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
158

919

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуален среден покупен разход за физиески фактор (в микр.);
индивидуален факторов общ покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов пределен покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов среден покупен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual expense-equivalent consumer’s
economic choice) (в теорията за икономическото потребление) – определяне от
индивида потребител като икономическа единица на комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти)
(фиксиране на точка от пространството на потребителните икономически
блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти), предназначени за икономическо потребление, като изборът се прави измежду множество от комбинации от потребителни блага, всяка една от които
(комбинации) струва на индивида потребител един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за нейната покупка, формиран при постоянни цени;
равноразходно определяне на набора от потребителни икономически блага (в
т.ч. и от потребителни икономически продукти), които трябва да бъдат потребени според желанието на индивида потребител. Равният (еднаквият, постояннияг) общ паричен разход за различните комбинации от потребителни икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата
на едни видове потребителни блага се увеличават за сметка на намаляването
на количествата на други видове потребителни блага, като нарастването (положителният прираст) на общия паричен разход на дадената комбинация, предизвикано от увеличаването на едните блага, се компенсира с понижаването (с
отрицателния прираст) на общия паричен разход на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите блага. Индивидуалният разходноеквивалентен потребителски икономически избор представлява частен случай
на индивидуалния разходно-еквивалентин потребителски избор* (individual
expense-equivalent consumer’s choice) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалния потребителския икономически избор и на индивидуалния парично-еквивалентния икономически избор, както и на разходноеквивалентен потребителски икономически избор. Намира се в зависимост от
индивидуалното разходно-еквивалентно потребителско икономическо препо-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------читание. Негова разновидност е индивидуалният продуктов разходноеквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР (individual average revenue on the labour factor) (в микр.) – произведение на индивидуалния среден продукт на трудовия фактор (в микр.) (измерен в специфични
единици) с цената на икономическия продукт, произвеждан от индивида като
икономическа единица потребителка на трудовия производствен икономически фактор. Нарича се още индивидуален приход от средния продукт на трудовия фактор. Представлява частното между факторовия общ приход (в микр.)
(измерен в парични единици) и обема на трудовия фактор на индивида.
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР*
(individual average revenue on the physical factor) (в микр.) – произведение на
индивидуалния среден продукт на физическия фактор (в микр.) (измерен в
специфични единици) с цената на икономическия продукт, произвеждан от
индивида като икономическа единица потребителка на физическия производствен икономически фактор. Нарича се още индивидуален приход от средния
продукт на физическия фактор. Представлява частното между факторовия
общ приход (в микр.) (измерен в парични единици) и обема на физическия
фактор на индивида.
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПОКУПЕН РАЗХОД (individual average purchase cost) (ки) – във:
индивидуален факторов среден покупен разход (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за трудов фактор (в микр.);
индивидуален среден покупен разход за физически фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ТРУДОВ ФАКТОР
(indivdual average purchase cost for the labour factor) (в микр.) – съотношение
между индивидуалния общ покупен разход за придобиването на трудовия
производствен икономически фактор на индивида производител като икономическа единица, необходим за създаването на икономическия продукт, и обема на закупения трудов фактор. Равен е на пазарната цена на трудовия фактор (в микр.) (ако се абстрахираме от съпътствуващите разходи, направени
при неговата покупката).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПОКУПЕН РАЗХОД ЗА ФИЗИЧЕСКИ
ФАКТОР* (indivdual average purchase cost for the physical factor) (в микр.) –
съотношение между индивидуалния общ покупен разход за придобиването на
физическия производствен икономически фактор на индивида производител
като икономическа единица, необходим за създаването на икономическия продукт, и обема на закупения физически фактор. Равен е на пазарната цена на
физическия фактор (в микр.) (ако се абстрахираме от съпътствуващите разходи, направени при неговата покупката).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual average consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен среден потребителен разход (в микр.);
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.);
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРИХОД (individual average revenue) (ки) –
във:
индивидуален факторов среден приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД
(individual average variable consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен среден променлив потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРОДУКТ (individual average product) (ки) –
във:
индивидуален факторов среден продукт (в микр.);
индивидуален среден продукт на трудовия фактор (в микр.);
индивидуален среден продукт на физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (individual average product of the labour factor) (в микр.) – съотношение между общия обем на произведения от индивида като икономическа единица икономически продукт и обема на използувания (респ. изразходвания) за това трудов
производствен икономически фактор. Показва колко специфични единици
продукт се произвеждат при използуването на една времева единица трудов
фактор на индивида.
161

922

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР*
(individual average product of the physical factor) (в микр.) – съотношение между
общия обем на произведения от индивида като икономическа единица икономически продукт и обема на използувания (респ. изразходвания) за това физически производствен икономически фактор. Показва колко специфични единици продукт се произвеждат при използуването на една единица физически
фактор на индивида.
ИНДИВИДУАЛЕН СРЕДЕН ПЪЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД (individual average full consumption cost) (ки) – във:
индивидуален полезностен среден пълен потребителен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР (individual value-equivalent economic choice) (ки) – във:
индивидуален стойностно-еквивалентен производителски икономически
избор.
ИНДИВИДУАЛЕН СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (individual value-equivalent producer’s
economic choice) (в теорията за икономическото производство) – определяне
от индивидуалния производител като икономическа единица на комбинация от
икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка
от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на
икономическите продукти), предназначени за икономическо производство,
като изборът се прави измежду множество от комбинации от блага, всяка една
от които (комбинации) има (носи) за индивида производител една и съща
(еднаква по величина) обща икономическа стойност (в частност индивидуална обща икономическа стойност); равностойностно определяне на набора от
икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), които трябва да бъдат произведени според желанието на индивида производител. Равната (еднаквата, постоянната) обща икономическа стойност на различните комбинации от
икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи
на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове блага се увеличават за сметка на намаляването на количествата на други видове блага, като нарастването (положителният прираст)
на общата икономическа стойност на дадената комбинация, предизвикано от
увеличаването на едните блага, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общата икономическа стойност на същата комбинация, пре162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дизвикано от намаляването на другите блага. Индивидуалният стойностноеквивалентен производителски икономически избор представлява частен случай на индивидуалния стойностно-еквивалентен производителския избор*
(individual value-equivalent producer’s choice) и едновременно (съвместно) е
разновидност на индивидуалния производителски икономическия избор и на
индивидуалния ценностно-еквивалентен икономически избор, както и на
стойностно-еквивалентния потребителски икономически избор. Намира се в
зависимост от индивидуалното стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание. Негова разновидност е индивидуалният
стойностно-еквивалентен производителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ОБЩ ПОКУПЕН РАЗХОД (individual
factor total purchase cost) (в микр.) – факторов покупен разход (в микр.) на индивида производител, направен за покупката на производствените икономически фактори, с чиято помощ е произведен целия обем на неговия икономически продукт. Същото е като общ размер на индивидуалния факторов покупен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ОБЩ ПРИХОД (individual factor total revenue) (в микр.) – факторов приход (в микр.) на индивида производител, реализиран от продажбата на целия обем на икономическия продукт, произведен с
помощта на закупените от него и употребени в производствения процес производствени икономически фактори. Същото е като общ размер на индивидуалния факторов приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПОКУПЕН РАЗХОД (individual factor purchase cost) (в микр.) – факторов покупен разход (в микр.) на индивида производител, направен за покупката на производствените икономически фактори,
с чиято помощ е произведен неговият икономическия продукт. Ако не е посочено друго, под индивидуален факторов покупен разход (в микр.) обикновено
се подразбира индивидуалният факторов общ покупен разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПОКУПЕН РАЗХОД (individual factor purchase cost) (ки) – във:
индивидуален факторов общ покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов покупен разход (в микр.);
индивидуален факторов пределен покупен разход (в микр.);
факторов среден покупен разход (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРЕДЕЛЕН ПОКУПЕН РАЗХОД (individual factor marginal purchase cost) (в микр.) – факторов пределен покупен разход (в микр.) на индивида производител; съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ покупен разход (в
микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалния факторов
общ покупен разход към обема на фактора). Показва с колко парични единици
нараства индивидуалният факторов общ покупен разход (при постоянни други
условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори)
при нарастване с една специфична единица на дадения производствен фактор.
Към него се числят индивидуалният пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.) и индивидуалният пределен покупен разход за физически фактор
(в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРЕДЕЛЕН ПРИХОД (individual factor
marginal revenue) (в микр.) – факторов пределен приход (в микр.) на индивида
производител; съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалния факторов общ приход (в микр.) и диференциалното нарастване на
обема на даден производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалния факторов общ приход към обема на фактора). Показва с колко парични единици нараства индивидуалният факторов общ приход
(при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори) при нарастване с една специфична единица на дадения
производствен фактор. В общия случай на пазарна структура (в микр.) индиидуалният факторов пределен приход е равен на произведението на индивидуалния факторов пределен продукт (в микр.) с индивидуалния продуктов пределен приход (в микр.). При съвършена икономическа конкуренция (в микр.) индивидуалният факторов пределен приход е равен на произведението на индивидуалния факторов пределен продукт с продуктовата цена (в микр.) (с цената на икономическия продукт) (тъй като при съвършена конкуренция индивидуалният продуктов пределен приход е равен на цената на продукта). Към него
се числят индивидуалният пределен приход от трудовия фактор (в микр.) и
индивидуалният пределен приход от физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ (individual factor
marginal product) (в микр.) – факторов пределен приход (в микр.) на индивида
производител в качеството му на икономическа единица; съотношение между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частното диференциално нарастване на обема на икономическия продукт на
индивида и диференциалното нарастване на обема на даден производствен
икономически фактор (т.е. е първата частна производна на обема на продукта
към обема на фактора). Показва с колко специфични единици нараства обемът
на продукта на индивида при нарастване с една специфична единица на дадения фактор (при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на
другите производствени фактори) (т.е. той е продуктът, който носи последната
единица от дадения фактор на индивида). Към него се числят индивидуалният
пределен продукт на трудовия фактор (в микр.) и индивидуалният пределен
продукт на физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРИХОД (individual factor revenue) (в
микр.) – факторов приход (в микр.) на индивида производител, реализиран от
продажбата на икономическия продукт, произведен с помощта на закупените
от него и употребени в производствения процес производствени икономически
фактори. Ако не е посочено друго, под индивидуален факторов приход (в
микр.) обикновено се подразбира индивидуалният факторов общ приход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРИХОД (individual factor revenue) (ки) –
във:
индивидуален факторов общ приход (в микр.);
индивидуален факторов пределен приход (в микр.);
индивидуален факторов среден приход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ ПРОДУКТ (individual factor product) (ки) –
във:
индивидуален факторов пределен продукт (в микр.);
индивидуален факторов среден продукт (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ СРЕДЕН ПОКУПЕН РАЗХОД (individual
factor average purchase cost) (в микр.) – факторов среден покупен разход (в
микр.) на индивида производител на икономически продукт (в качеството му
на икономическа единица); съотношение между индивидуалния факторов общ
покупен разход (в микр.) и обема на закупения от индивида производствен
икономически фактор, необходим за производството. Равен е на пазарната
цена (в микр.) на фактора [на пазарната факторова цена (в микр.)] (ако се абстрахираме от съпътствуващите разходи, направени при неговата покупката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Към него се числят индивидуалният среден покупен разход за трудов фактор
(в микр.) и индивидуалният среден покупен разход за физически фактор (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ СРЕДЕН ПРИХОД (individual factor average revenue) (в микр.) – факторов среден приход (в микр.) на индивида производител в качеството му на икономическа единица потребителка на производствения икономически фактор; произведение на индивидуалния факторов
среден продукт (в микр.) (измерен в специфични единици) с цената на икономическия продукт, произвеждан от индивида. Нарича се още приход от индивидуалния факторов среден продукт. Представлява частното между индивидуалния факторов общ приход (в микр.) (измерен в парични единици) и обема на
фактора. Към него се числят индивидуалният среден приход от трудовия
фактор (в микр.) и индивидуалният среден приход от физическия фактор.
ИНДИВИДУАЛЕН ФАКТОРОВ СРЕДЕН ПРОДУКТ (individual factor average product) (в микр.) – факторов среден продукт (в микр.) на индивида производител в качеството му на икономическа единица; съотношение между общия обем на произведения от индивида икономическки продукт и обема на
използувания (респ. изразходвания) за това производствен икономически
фактор. Показва колко специфични единици продукт се произвеждат при използуването на една специфична единица производствен фактор в индивидуалното производство. Към него се числят индивидуалният среден продукт на
трудовият фактор (в микр.) и индивидуалният среден продукт на физическия
фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛЕН ЦЕННОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР* (indvidual worthly-equivalent economic choice) (в теорията за икономическото възпроизводство) – определяне от индивида като възпроизводствена икономическа единица на комбинация от икономически блага (в т.ч. и от
икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти),
предназначени за икономическо възпроизводство (в т.ч. за икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление, където в своята общност икономическото производство и
икономическото потребление образуват икономическото стопанисване), като
изборът се прави измежду множество от комбинации от блага, всяка една от
които (комбинации) има (носи) за индивида една и съща (еднаква по величина)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща икономическа ценност (или еднаква обща икономическа стойност, или
еднаква обща икономическа полезност); равноценностно определяне на набора от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), които трябва да
бъдат възпроизведени според желанието на индивида. Равната (еднаквата, постоянната) за индивида обща икономическа ценност на различните комбинации
от икономически блага (измежду които комбинации се прави изборът) се дължи на обстоятелството, че с преминаването от една към друга комбинация количествата на едни видове блага се увеличават за сметка на намаляването на
количествата на двуги видове блага, като нарастването (положителният прираст) на общата икономическа ценност на дадената комбинация, предизвикано
от увелеличаването на едните блага, се компенсира с понижаването (с отрицателния прираст) на общата икономическа ценност на същата комбинация, предизвикано от намаляването на другите блага. Характерът на тези изменения
обаче е различен при икономическата стойност и икономическата полезност
като разновидности на икономическата ценност. Индивидуалният ценностноеквивалентен икономически избор представлява частен случай на индивидуалния ценностно-еквивалентен избор* (indvidual worthly-equivalent choice).
Намира се в зависимост от индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическото предпочитание. Негова разновидност е индивидуалния продуктов
ценностно-еквивалентен икономически избор. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са още индивидуалният стойностно-еквивалентен производителски икономически избор и индивидуалният полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (individual total product
curve) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между равнището
(обема) на индивидуалния общ продукт (в микр.) на даден вид променлив производствен икономически фактор (измерено в специфични единици) и обема
на този фактор [наричан общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.)] (също измерен в специфични единици). Макар че индивидуалният общ продукт е резултат от прилагането на комбинация от няколко
вида производствени фактори, той се интерпретира като общ продукт единствено на променливия производствен фактор. Кривата на индивидуалния общ
продукт може да изобразява неговата зависимост и от няколко вида производствени фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility total consumption cost curve) (в микр.) (*) –
крива линия, която изобразява зависимостта между обема на индивидуаления
полезностен общ потребителен разход (в микр.) (изразен в парични единици)
на даден индивид като икономическа единица и обема на нейната обща икономическа полезност (в полезностни единици), за получаването на която е направен този разход. Полезностният разход се състои се най-вече от разходи за
покупката на икономически продукти, притежаващи за индивида разглежданата обща икономическа полезност.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility marginal consumption cost curve) (в
микр.) (*) – крива, която изобразява зависимостта между равнището на индивидуалния полезностен пределен потребителен разход (в микр.) (изразен в парични единици) на даден индивид като икономическа единица и обема на неговата обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни
единици).
ИНДИВИДУАЛНА
КРИВА
НА
ПОЛЕЗНОСТНИЯ
СРЕДЕН
ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility average consumption cost curve)
(в микр.) (*) – крива, която изобразява зависимостта равнището на
индивидуалния полезностен среден потребителен разход (в микр.) (изразен в
парични единици) на индивида като икономическа единица и обема на нейната
обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (individual curve
of the marginal productivity of production economic factor) (в микр.) – крива, която изобразява зависимостта между равнището индивидуалната пределна производителност на производствения икономически фактор (в микр.) (измерена
в специфични единици) и обема на дадения производствен икономически
фактор [наричан общ производствен факторен разход на икономическия продукт (в микр.)] (също измерен в специфични единици).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ТРУДОВИЯ
ФАКТОР (individual curve of the marginal revenue of labour factor) (в микр.) –
крива, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на индивидуалния пределен приход от трудовия фактор (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.) [респ. равнищата на стойността на индивидуалния пределен продукт на
трудовия фактор] и различните обеми на трудовия производствен икономически фактор на индивида производител като икономическата единица. Тя е
изоморфно подобна (вж. икономически изоморфизъм, изоморфно икономическо подобие) на индивидулната крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.), тъй като при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) съотношението между тях (между съответните координати) е постоянна величина, равна на продуктовата пазарна цена (в микр.), като и двете криви имат отрицателен наклон. Когато цената на продукта е равна на единица, индивидуалната крива на пределния продукт на трудовия фактор съвпада напълно с индивидуалната крива на пределния приход от трудовия фактор, респ. с индивидуалната крива на стойността на пределния продукт на трудовия фактор.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРИХОД ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (individual curve of the marginal revenue of physical factor) (в
микр.) – крива, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на индивидуалния пределен приход от физическия
фактор (в микр.) [респ. равнищата на стойността на индивидуалния пределен
продукт на физическия фактор] и различните обеми на физическия производствен икономически фактор на индивида производител като икономическата
единица. Тя е изоморфно подобна (вж. икономически изоморфизъм, изоморфно
икономическо подобие) на индивидулната крива на пределния продукт на физическия фактор (в микр.), тъй като при съвършена икономическа конкуренция
(в микр.) съотношението между тях (между съответните координати) е постоянна величина, равна на продуктовата пазарна цена (в микр.), като и двете
криви имат отрицателен наклон. Когато цената на продукта е равна на единица, индивидуалната крива на пределния продукт на физическия фактор съвпада напълно с индивидуалната крива на пределния приход от физическия фактор, респ. с индивидуалната крива на стойността на пределния продукт на физическия фактор.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (individual marginal product curve) (ки) – във:
индивидуална крива на факторовия пределен продукт (в микр.);
индивидуална крива на пределния продукт на трудовия фактор (в микр.);
индивидуална крива на пределния продукт на физическия фактор (в
микр.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ТРУДОВИЯ
ФАКТОР (individual curve of the marginal product of labour factor) (в микр.) –
крива, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на индивидуалния пределен продукт на трудовия фактор (в
микр.) и различните обеми на трудовия производствен икономически фактор
на индивида производител като икономическа единица. Има отрицателен наклон, тъй като (при постоянни други условия) е подчинена на действието на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия
производствен икономически фактор.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (individual curve of the marginal product of physical factor)
(в микр.) – крива, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между равнищата на индивидуалния пределен продукт на физическия
фактор (в микр.) и различните обеми на физическия производствен икономически фактор на индивида производител като икономическа единица. Има отрицателен наклон, тъй като (при постоянни други условия) е подчинена на
действието на закона за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (individual
product demand curve) (в микр.) – множество от точки в двумерно икономическо пространство, всяка една от които изразява желанието (израз на икономическото предпочитание) на отделния индивид като икономическа единица да
закупи определено количество икономически продукт (измерено в специфични
единици) на определена продуктова цена при постоянни други условия (при
постоянни цени на останалите видове продукти и постоянен номинален доход
на индинвида); същото като индивидуална крива на продуктово икономическото търсене (individual product economic demand curve) (в микр.). Показва
съответствието между множеството от желания на индивида да закупи определени количества от продукта и множеството от варианти на неговата цена.
Индивидуалната крива на продуктовото търсене е отражение на кривата “цена – икономическо потребление” (в микр.). Разновидност е на индивидуалната
крива на търсенето (в микр.), на отделната крива на търсенето (в микр.) и
на кривата на продуктовото търсене (в микр.). При постоянни други условия
промяната на дохода предизвиква преместване на индивидуалната крива на
продуктовото търсене (shift in individual product demand curve) (в микр.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (individual
product demand curve) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ
ОБИКНОВЕНО БЛАГО (individual product demand curve in ordinary good) (в
микр.) – индивидуална крива на продуктовото търсене (в микр.), която се образува (построява) при търсенето на обикновено благо. Специфично за обикновеното благо е, че увеличаването на цената предизвиква (при постоянни други
условия) намаляване на обема на неговото търсене (в специфични единици).
Затова при обикновеното благо индивидуалната крива на продуктовото търсене има отрицателен наклон. Вж. крива на “цена – икономическо потребление”
при обикновено благо (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ ПРИ СТОКА НА ГИФЪН, Р. (individual product demand curve in Giffen good) (в микр.) –
индивидуална крива на продуктовото търсене (в микр.), която се образува
(построява) при търсенето на стока на Р. Гифън (в микр.). Специфичното за
стоката на Р. Гифън е, че увеличаването на цената предизвиква (при постоянни други условия) увеличаване на обема на нейното търсене (в специфични
единици). Затова нейната индивидуална крива на търсенето има положителен
наклон.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТРУДОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ (individual
labour supply curve) (в микр.) – геометрично място от икономически точки,
всяка една от които съпоставя при постоянни други условия желанието на отделния индивид да предлага на трудовия пазар (в микр.) определен обем работно време [определен обем пазарно работно време (в микр.)] [определено
равнище на индивидуалното трудово предлага (в микр.)], изразено във времеви единици, при определено равнище на заплащането на труда [на цената на
трудовия фактор (в микр.), на ставката на номиналната работна заплата; вж.
работна заплата (в микр.)], изразено в парични единици за същата времева
единица. Тъй като с нарастването на заплащането на трудовия фактор съотношението между абсолютните значения на ефекта на дохода върху трудовото
предлагане от нарастването на реалната работна заплата (в микр.) и ефек171
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на заместването върху трудовото предлагане от нарастването на реалната работна заплата (в микр.) [т.е. върху разликата между разполагаемото
време и свободното време (в микр.)] се променят, индивидуалната крива на
предлагането на труд е изкривена обратно (огъната надясно). Затова тя се нарича още обратно извита крива на предлагането на трудов фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТРУДОВОТО ТЪРСЕНЕ (individual labour
demand curve) (в микр.) – крива, съставена от икономически точки, които изразяват съответствията между различните равнища (обеми) на индивидуалното
трудово търсене (в микр.) на даден трудов производствен икономически
фактор (представен в работно време) от страна на индивида производител на
икономически продукт, и равнищата на цената на трудовия фактор (в микр.)
[на ставката на работната заплата (в микр.)].
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО (individual demand curve) (в
микр.) – множество от точки в двумерно икономическо пространство, всяка
една от които изразява желанието (израз на икономическото предпочитание)
на отделния индивид като икономическа единица да закупи определено количество икономическо благо (в т.ч. производствен икономически фактор и икономически продукт) (измерено в специфични единици) на определена цена
при постоянни други условия (при постоянни цени на останалите видове блага
и постоянен номинален доход на индивида); същото като индивидуална крива
на икономическото търсене (individual economic demand curve) (в микр.).
Показва съответствието между множеството от желания на индивида да закупи определени количества от благото и множеството от варианти на неговата
цена. Индивидуалната крива на търсенето е отражение на кривата “цена –
икономическо потребление”. Разновидност е на кривата на търсенето и на
отделната крива на тъэрсенето (в микр.). Нейна разновидност е индивидуална крива на продуктовото търсене (в микр.). Ако не е посочено друго, под
индивидуална крива на търсенето обикновено се подразбира индивидуалната
крива на продуктовото търсене.
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО (individual demand curve) (ки)
– във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при обикновено благо (в
микр.);
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална крива на трудовото търсене (в микр.);
индивидуална крива на търсенето (в микр.);
индивидуална крива на търсенето на свободно време (в микр.);
индивидуална крива на факторното търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО НА СВОБОДНО ВРЕМЕ
(individual leisure demand curve) (в микр.) – геометрично място от икономически точки, всяка една от които съпоставя при постоянни други условия желанието на отделния индивид да използува (да потребява) определен обем свободно време (в микр.), изразено във времеви единици, при определено равнище
на заплащането на труда [на цената на трудовия фактор (в микр.), на ставката на номиналната работна заплата; вж. работна заплата (в микр.)], изразено в
парични единици за същата времева единица. Тъй като с нарастването на заплащането на труда съотношението между абсолютните значения на ефекта на
дохода върху трудовото предлагане от нарастването на реалната работна
заплата (в микр.) и ефекта на заместването върху трудовото предлагане от
нарастването на реалната работна заплата (в микр.) (върху разликата между разполагаемото време и свободното време) се променят, индивидуалната
крива на търсенето на свободно време е изкривена надясно (огъната назад).
Затова тя се нарича още надясно извита крива на търсенето на свободно време (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ТЪРСЕНЕТО ПРИ СТОКА НА ГИФЪН,
Р. (individual demand curve in Giffen good) (ки) – във:
индивидуална крива на продуктовото търсене при стока на Гифън, Р. (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ФАКТОРНОТО ТЪРСЕНЕ (individual
curve of the factor demand) (в микр.) – крива, съставена от икономически точки,
които изразяват съответствията между различните равнища (обеми) на индивидуалното факторно търсене (в микр.) на даден производствен икономически фактор (представен в специфични за него мерни единици) от страна на отделния индивид производител на икономически продукт, и равнищата на
факторовата цена (в микр.). Разновидност е на кривата на факторното търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА КРИВА НА ФАКТОРОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОДУКТ
(individual factor marginal product curve) (в микр.) – крива на факторовия пре173
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------делен продукт (в микр.) на индивида производител в качеството му на икономическа единица; крива, съставена от икономически точки, които изразяват
съответствията между равнищата на индивидуалния факторов пределен продукт (в микр.) [респ. равнищата на стойността на индивидуалния факторов
пределен продукт (в микр.)] и различните обеми на производствения икономически фактор на индивида. Тя е изоморфно подобна на индивидуалната крива
на факторовия пределен продукт (в микр.), тъй като при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) съотношението между тях (между съответните координати) е постоянна величина, равна на продуктовата пазарна цена (в
микр.), като и двете криви имат отрицателен наклон. Има отрицателен наклон,
тъй като (при постоянни други условия) е подчинена на действието на закона
за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори. Към нея се числят индивидуалната крива на
пределния продукт на трудовия фактор (в микр.) и индивидуалната крива на
пределния продукт на физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ОБЩА ПЕЧАЛБА (individual total profit) (ки) – във:
индивидуална факторова обща печалба (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПЕНСИОННА СМЕТКА (individual retirement account IRAs) (в макр.) – вид спестовен влог или срочен влог (в макр.) [като вид основeн депозит в търговската банка (в макр.)], както и други видове депозити,
при които се дава право на отсрочване на плащането на данъците върху получените от тях лихви (в макр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЧАЛБА (individual profit) (ки) – във:
индивидуална пределна печалба от трудовия фактор (в микр.);
индивидуална пределна печалба от физическия фактор (в микр.);
индивидуална факторова печалба (в микр.);
индивидуална факторова пределна печалба (в микр.);
индивидуална факторова обща печалба (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР (individual labour
factor profit) (ки) – във:
индивидуална пределна печалба от трудовия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (individual
physical factor profit) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална пределна печалба от физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КРИВА НА ЕНГЕЛ, Е. (Engel’s
imdividual consumer’s curve) (в микр.) – крива на Е. Енгел, която съпоставя
обемите на индивидуалното търсене (респ. на индивидуалното продуктово
търсене) (в специфични единици) на отделния потребител и равнището на неговия номинален икономически доход. Вж. пазарна потребителска крива на
Е. Енгел (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПРЕДЕЛНА ПЕЧАЛБА (individual marginal profit) (ки)
– във:
индивидуална факторова пределна печалба (в микр.);
индивидуална пределна печалба от трудовия фактор (в микр.);
индивидуална пределна печалба от физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ПРЕДЕЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(individual labour factor marginal profit) (в микр.) – съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалната факторова обща печалба (в
микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден вид трудов производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалната факторова обща печалба към обема на трудовия фактор) на индивида
производител като икономическа единица. Равна е на разликата между индивидуалния пределен приход от трудовия фактор (в микр.) и индивидуалня пределен покупен разход за трудов фактор (в микр.). Показва с колко парични единици нараства индивидуалната факторова обща печалба (при постоянни други
условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори)
при нарастване с единица на дадения трудов фактор (в работно време) (т.е. е
индивидуалната печалба, която носи последната единица трудов фактор).
ИНДИВИДУАЛНА ПРЕДЕЛНА ПЕЧАЛБА ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (individual physical factor marginal profit) (в микр.) – съотношение между
частното диференциално нарастване на индивидуалната факторова обща печалба (в микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден вид физически производствен икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалната факторова обща печалба към обема на физическия фактор) на
индивида производител като икономическа единица. Равна е на разликата
между индивидуалния пределен приход от физическия фактор (в микр.) и индивидуалня пределен покупен разход за физически фактор (в микр.). Показва с
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до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------колко парични единици нараства индивидуалната факторова обща печалба
(при постоянни други условия, вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори) при нарастване с единица на дадения физически фактор
(т.е. е индивидуалната печалба, която носи последната единица физически
фактор).
ИНДИВИДУАЛНА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (individual marginal productivity of production economic factor) (в микр.) – допълнителен икономически
продукт, който при постоянни други условия ще се произведе от индивида като икономическа единица, ако даденият производствен икономически фактор
нарасне с една специфична единица, при положение че количествата на останалите фактори остане неизменно. Представлява съотношение между частното
диференциално нарастване на индивидуалният общ продукт (в микр.) и породилото го частно диференциално нарастване на дадения фактор.
ИНДИВИДУАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (individual productivity of production economic
factor) (ки) – във:
индивидуална пределна производителност на производствения икономически фактор (в микр.);
индивидуална средна производителност на производствения икономически фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА СРЕДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (individual average productivity of
production economic factor) (в микр.) – съотношение между обема на индивидуалния общ продукт (в микр.) и обема на участвувалия в неговото създаване
производствен икономически фактор при положение че останалите видове
производствени фактори са постоянни величини. Макар че индивидуалният
общ продукт е създаден от прилагането на факторна комбинация от няколко
вида производствени (входни) фактори, той се разглежда като общ продукт на
единствено променливия производствен фактор.
ИНДИВИДУАЛНА ФАКТОРОВА ОБЩА ПЕЧАЛБА (individual factor total
profit) (в микр.) – факторова печалба (в микр.) на индивида производител, реализирана от продажбата на целия обем на икономическия продукт, произведен с помощта на закупените от него и употребени в производствения процес
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствени икономически фактори. Същото е като общ размер на индивидуална факторова печалба (в микр.). Тя е разликата между индивидуалния
факторов общ приход (в микр.) и индинвидуалния факторов общ покупен
разход (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ФАКТОРОВА ПЕЧАЛБА (individual factor profit) (в
микр.) – факторова печалба (в микр.) на индивида производител, реализирана
от продажбата на икономическия продукт, произведен с помощта на закупените от него и употребени в производствения процес производствени икономически фактори. Тя е разликата между индивидуалния факторов приход (в
микр.) и индивидуалния факторов покупен разход (в микр.). Ако не е посочено
друго, под индивидуална факторова печалба (в микр.) обикновено се подразбира индивидуалната факторова обща печалба (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ФАКТОРОВА ПЕЧАЛБА (individual factor profit) (ки) –
във:
индивидуална факторова обща печалба (в микр.);
индивидуална факторова печалба (в микр.);
индивидуална факторова пределна печалба (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ФАКТОРОВА ПРЕДЕЛНА ПЕЧАЛБА (individual
factor marginal profit) (в микр.) – факторова пределна печалба (в микр.) на индивида производител като икономическа единица; съотношение между частното диференциално нарастване на индивидуалната факторова обща печалба (в
микр.) и диференциалното нарастване на обема на даден вид производствен
икономически фактор (т.е. първа частна производна на индивидуалната факторова обща печалба към обема на фактора). Равна е на разликата между индивидуалния факторов пределен приход (в микр.) и индивидуалния факторов
пределен покупен разход (в микр.). Показва с колко парични единици нараства
индивидуалната факторовата обща печалба (при постоянни други условия,
вкл. и при постоянно равнище на другите производствени фактори) при нарастване с една специфична единица на дадения производствен фактор. Към нея
се числят индивидуалната пределна печалба от трудовия фактор (в микр.) и
индивидуалната пределна печалба от физическия фактор (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ФУНКЦИЯ (individual function) (ки) – във:
индивидуална функция на полезностния общ потребителен разход (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална функция на полезностния общ променлив потребителен
разход (в микр.);
индивидуална функция на полезностния пределен потребителен разход (в
микр.);
индвидуална функция на полезностния среден потребителен разход (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual function of the utility total consumption cost) (в
микр.) (*) – математическа форма на зависимостта между обема на полезностения общ потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическа единица (изразен в парични единици) и обема на нейната обща икономическа полезност (в полезностни единици), за получаването на която е направен
този разход. Полезностният разход се състои се най-вече от разходи за покупката на икономически продукти, притежаващи за индивида разглежданата обща икономическа полезност.
ИНДИВИДУАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ ПРОМЕНЛИВ ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual function of the utility total
variable consumption cost) (в микр.) (*) – математическа форма на зависимостта
между равнището на индивидуалният полезностен общ променлив потребителен разход (в микр.) на индивида като икономическата единица (изразен в парични единици) и обема на неговата обща икономическа полезност (в полезностни единици).
ИНДИВИДУАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРЕДЕЛЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility marginal consumption cost function)
(в микр.) (*) – математическа форма на зависимостта между равнището на
полезностения пределен потребителен разход (в микр.) на даден индивид като
икономическата единица (изразен в парични единици) и обема на неговата
обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни единици).
ИНДВИДУАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ СРЕДЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (individual utility average consumption cost function) (в
микр.) (*) – математическа форма на зависимостта между равнището на индивидуалния полезностен среден потребителен разход (в микр.) на даден индивид като икономическа единица (изразен в парични единици) и обема на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейната обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни
единици).
ИНДИВИДУАЛНИ ПЪЛНИ РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД
(individual full economic labour cost) (ки) – във:
комплексен метод за определяне на индивидуалните пълни разходи на
икономически труд.
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗХОДИ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (individual
economic labour cost) (ки) – във:
комплексен метод за определяне на индивидуалните пълни разходи на
икономически труд.
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида като
възпроизводствена икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което
за него е безразлично (индиферентно) коя от тях желае да възпроизвежда (в
т.ч. да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй като от
гледна точка на икономическите му предпочитания и по силата на определен
икономически критерий те са равноценни при постоянни други условия. То е
същото като индивидуално равноценно икономическо предпочитание*
(individual equiworth economic preference) (вж. равноценно икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява
да прави индивидуален икономически избор между равноценни комбинации от
икономически блага, които обаче се различават по други (извън дадените равноценностни за индивида) параметри, заради които, от своя страна, той може
да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации
на индивидуалното икономическо безразличие (в т.ч. кривите на индивидуалното икономическо безразличие и правите на индивидуалното икономическо
безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално безразличие* (individual indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово икономическо безразличие. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са още индивидуалното
производителско икономическо безразличие (в т.ч. индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и индивидуалното приходно
производителско икономическо безразличие) и индивидуалното потребителс179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко икономическо безразличие (в т.ч. индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и индивидуалното разходно потребителско
икономическо безразличие). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното ценностно икономическо безразличие и индивидуалното парично икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual economic indifference) (ки) – във:
индивидуално икономическо безразличие;
индивидуално парично икономическо безразличие;
индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално потребителско икономическо безразличие;
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово икономическо безразличие;
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
индивидуално производителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
индивидуално ценностно икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
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до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
линия на индивидуалното икономическо безразличие;
линия на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното икономическо безразличие;
множество на индивидуалното парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното парично икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (individual
economic reprduction) (ки) – във:
просто индивидуално икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство)];
разширено индивидуално икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство).
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО НЕДОПРОИЗВОДСТВО (individual economic disprduction) – вж. икономическо възпроизводство.
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual
economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото
възпроизводство) – желание на индивида като възпроизводствена икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство (в т.ч. икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и
икономическо потребление) на определена комбинация от икономически блага
(в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството
на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите
продукти) вместо друга комбинация от икономически блага. Частен случай е
на понятието за индивидуално предпочитание (individual preference) и е разновидност на икономическото предпочитание. От него зависи индивидуалният икономически избор на индивида като възпроизводствена икономическа
единица. Негова разновидност е индивидуалното продуктово икономическо
предпочитание. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
негови разновидности са още индивидуалното производителско икономическо
предпочитание (в т.ч. индивидуалното стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и индивидуалното приходноеквивалентно производителско икономическо предпочитание) и индивидуалното потребителско икономическо предпочитание (в т.ч. индивидуалното полезностно-еквиваленто потребителско икономическо предпочитание и индивидуалното разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочи185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тание). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от
възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание и индивидуалното парично-еквивалентно икономическо предпочитание. Индивидуалните
икономически предпочигания са субективни и те се формират под въздействието и сложното съчетание на разнообразни икономически, социални, психологични, биологични, идеологически и природни фактори, както и от оценъчната
система на всеки отделен индивид.
ИНДИВИДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual
economic preference) (ки) – във:
индивидуално икономическо предпочитание;
индивидуално парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание;
индивидуално потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално приходно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално производителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (individual microeconomic market equilibrium) (в микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид (потребител или производител) в качеството си на икономическа единица постига при участието си в микроикономическия пазарен процес (при който се разменят икономически ингредиенти, в
т.ч. производствени икономически фактори и икономически продукти), като
се вписва в ценовите параметри на микроикономическото пазарно равновесие
(последното подразбирано като единично микроикономическо пазарно равновесие). То се идентифицира или от точката на оптималния потребителски
икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа задача на потреблението), или от точката на оптималния производителски икономически избор
[индивидуален] (вж. неокласическа задача на производството). Подразделя на
две разновидности: индивидуално потребителско микроикономическо пазарно
равновесие (в микр.) и индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в микр.). Негова разновидност е също индивидуалното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.). Ако не е посочено
друго под индивидуално микроикономическо пазарно равновесие (в микр.)
обикновено се подразбира индивидуалното микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (individual microeconomic market equilibrium) (ки) – във:
индивидуално микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (individual microeconomic product-market equilibrium) (в
микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид (потребител
или производител) в качеството си на икономическа единица постига при участието си в микроикономическия продуктовопазарен процес (при който се разменят икономически продукти), като се вписва в ценовите параметри на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.) (последното подразбирано като единично микроикономическо продуктовопазарно равновесие).
То се идентифицира или от точката на оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа задача на потреблението), или
от точката на оптималния производителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа задача на производството). Разновидност е на индивидуалното микроикономическо пазарно равновесие (в микр.). Подразделя на
две разновидности: индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.) и индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (individual microeconomic product-market equilibrium) (ки)
– във:
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (individual microeconomic equilibrium) (ки) – във:
индивидуално микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (individual market equilibrium) (ки) – във:
индивидуално микроикономическо пазарно равновесие (в микр.);
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(individual monetary economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида къто възпроизводствена икономическа единица, отнасящо се
до две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически
продукти), при което за нея е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да
възпроизвежда (да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй
като тези комбинации имат еднакъв (равен) общ паричен израз (по определени
постоянни цени) (или еднакъв общ паричен приход от продажбата им, или
еднакъв общ паричен разход за покупката им). То е същото като индивидуално
парично равноценно икономическо предпочитание* (individual monetarly
equiworth economic preference) (вж. равноценно икономическо предпочитание),
но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави
индивидуален икономически избор между имащи еднакъв паричен израз комбинации от икономически блага, които обаче се различават по други (различни
от общия паричен израз) параметри, заради които, от своя страна, той може да
прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации
на индивидуалното парично икономическо безразличие (в т.ч. кривите на индивидуалното парично икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално парично безразличие* (individual
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------monetarly indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово
парично икономическо безразличие.

ИНДИВИДУАЛНО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual monetary economic indifference) (ки) – във:
индивидуално парично икономическо безразличие;
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual monetarly-equivalent economic preference) (в
теорията за икономическия избор при икономическото възпроизводство) – желание на индивида като възпроизводствена икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство на определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от икономически блага, като
двете комбинации от блага имат еднакъв общ паричен израз (по определени
постоянни цени) (или еднакъв общ паричен приход от продажбата им, или
еднакъв общ паричен разход за покупката им). Частен случай е на понятието за
индивидуално парично-еквивалентно предпочитание* (individual monetarlyequivalent preference). От него зависи индивидуалният парично-еквивалентен
икономически избор на икономическата единица. Негова разновидност е инди190
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуалното продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са индивидуалното приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и индивидуалното разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual monetarly-equivalent economic preference) (ки)
– във:
индивидуално парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility economic indifference) (ки) – във:
индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual utility consumer’s economic indifference)
– такъв вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от потребителни
икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти), при
което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй
като тези комбинации имат равна (еднаква) обща икономическа полезност. То
е същото като индивидуално полезностно равноценно потребителско икономическо предпочитание* (individual utility equiworth consumer’s economic
preference) (вж. равноценно потребителско икономическо предпочитание), но
обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равнополезностни комбинации от потребителни икономически блага, които обаче се различават по други (различни от
общата икономическа полезност) параметри, заради които, от своя страна, той
може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези
комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за
индивидуално полезностно потребителско безразличие* (individual utility
consumer’s indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual utility consumer’s economic indifference)
(ки) – във:
индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual utility-equivalent economic preference)
(ки) – във:
индивидуално полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual utilityequivalent consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор
при икономическото потребление) – желание на индивида-потребител като
икономическа единица да осъществява икономическопотребление на определена комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на
потребителните икономически блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономически продукти) вместо друга комбинация от потребителни икономически блага, като двете комбинации от блага имат (носят) за индивида потребител една и съща (еднаква по величина) обща икономическа полезност. Частен случай е на понятието за индивидуално полезностно193
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентно потребителско предпочитание* (individual utility-equivalent
consumer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното потребителско икономическо предпочитание и на индивидуалното
ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на полезностно-еквивалентното потребителско икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор на потребителя. Негова разновидност е индивидуалното продуктово
полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual consumer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от потребителни икономически блага (в
т.ч. и от потребителни икономически продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй като от гледна точка
на икономическите му предпочитания и по силата на определен икономически
критерий те са равноценни при постоянни други условия. То е същото като
равноценно потребителско икономическо предпочитание, но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценни комбинации от потребителни икономически
блага, които обаче се различават по други (извън дадените равноценностни за
индивида потребител) параметри, заради които, от своя страна, той може да
прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации
на индивидуалното потребителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата
на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие и
правата на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално
потребителско безразличие* (individual consumer’s indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличшие. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост
от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличшие и индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличшие.
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual consumer’s economic indifference) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото потребление) – желание на индивида
потребител като икономическа единица да осъществява икономическо потребление на определена комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч.
и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от прост196
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранството на потребителните икономическите блага, в т.ч. и от пространството на потребителните икономическите продукти) вместо друга комбинация от потребителни икономически блага. Частен случай е на понятието за
индивидуално потребителско предпочитание (individual consumer’s
preference) и е едновременно разновидност на потребителското икономическо
предпочитание и на индивидуалното икономическо предпочитание. От него
зависи индивидуалният потребителски икономически избор на индивида потребител. Негова разновидност е индивидуалното продуктово потребителско
икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са още индивидуалното стойностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание и индивидуалното приходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual consumer’s economic preference) (ки) – във:
индивидуално потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (individual consumer’s microeconomic market
equilibrium) (в микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид
потребител в качеството си на икономическа единица постига при участието си
в микроикономическия пазарен процес (при който се разменят икономически
ингредиенти, в т.ч. производствени икономически фактори и икономически
продукти), като се вписва в ценовите параметри на микроикономическото пазарно равновесие (в микр.) цпоследното подразбирано като единично микроикономическо пазарно равновесие (в микр.); То се идентифицира от точката на
оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокла197
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сическа задача на потреблението). Негова разновидност е индивидуалното
потребителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
Ако не е посочено друго под индивидуално потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в микр.) обикновено се подразбира индивидуалното
потребителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
(individual
consumer’s
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО
РАВНОВЕСИЕ*
microeconomic product-market equilibrium) (в микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид потребител в качеството си на икономическа
единица постига при участието си в микроикономическия продуктовопазарен
процес (при който се разменят икономически продукти), като се вписва в ценовите параметри на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
микр.) [последното подразбирано като единично микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.)]. То се идентифицира от точката на оптималния потребителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа
задача на потреблението). Разновидност е на индивидуалното потребителско
микроикономическо пазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
РАВНОВЕСИЕ (individual consumer’s microeconomic equilibrium) (ки) – във:
индивидуално потребителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДЛАГАНЕ (individual supply) (в микр.) – обем (количество) на определен вид икономически ингредиент [във вид на икономическо благо (вкл. производствен икономически фактор и икономически продукт),
измерено в специфични единици], което отделният индивид (в качеството му
на икономическа единица) желае да продаде на пазара на този вид ингредиент
(благо, продукт) при определено равнище на неговата цена при постоянни други условия (в т.ч. и при постоянен доход на индивида и постоянни цени на
другите ингредиенти); същото като индивидуално икономическо предлагане
(individual economic supply). Разновидност е на отделното предлагане (в
микр.). Една от неговите разновидности е индивидуалното продуктово предлагане (в микр.). Ако не е посочено друго, под индивидуално предлагане обикно-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено се подразбира индивидуалното продуктово предлагане. Вж. индивидуална
крива на предлагането (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДЛАГАНЕ (individual supply) (ки) – във:
индивидуално продуктово предлагане (в микр.);
индивидуално предлагане (в микр.);
индивидуално трудово предлагане (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРИХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual revenue economic indifference) (ки) – във:
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual revenue producer’s economic indifference)
– такъв вид икономическо отношение на индивида производител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което за него е безразлично
(индифирентно) коя от тях желае да произвежда, тъй като всяка една от тези
комбинации му носи (осигурява) един и същ (еднакъв по величина) общ паричен приход от нейната реализация (продажба), формиран при постоянни цени.
То е същото като индивидуално приходно равноценно производителско икономическо предпочитание* (individual revenue equiworth producer’s economic
preference) (вж. равноценно производителско икономическо предпочитание),
но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави
индивидуален икономически избор между равноприходни комбинации от икономически блага, които обаче се различават по други (различни от общия икономически приход) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на
индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие (в т.ч.
правата на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално
приходно производителско безразличие* (individual revenue producer’s
indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово приходно
производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual revenue producer’s economic indifference)
(ки) – във:
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual revenue-equivalent economic preference) (ки) –
във:
индивидуално приходно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual revenueequivalent producer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор
при икономическото производство) – желание на индивида производител като
икономическа единица да осъществява икономическо производство на определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти)
(фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от
пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от
икономически блага, като двете комбинации от блага носят (осигуряват) на
индивида производител един и същ (еднакъв по величина) общ паричен приход от тяхната реализация (продажба), формиран при постоянни цени. Частен
случай е на понятието за индивидуално приходно-еквивалентно производителско предпочитание* (individual revenue-equivalent producer’s preference) и
едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното производителско икономическо предпочитание и на индивидуалното парично-еквивалентно
икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният приходноеквивалентен производителски икономически избор на индивида производи-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тел. Негова разновидност е индивидуалното продуктово
еквивалентно производителско икономическо предпочитание.

приходно-

ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(individual product economic indifference) – такъв вид икономическо отношение
на индивида като възпроизводствена икономическа единица, отнасящо се до
две и повече комбинации от икономически продукти, при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да възпроизвежда (в т.ч. да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй като от гледна точка на
икономическите му предпочитания и по силата на определен икономически
критерий те са равноценни при постоянни други условия. То е същото като
индивидуално продуктово равноценно икономическо предпочитание*
(individual product equiworth economic preference) (вж. равноценно икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му
позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценни комбинации от икономически продукти, които обаче се различават по други (извън дадените равноценностни за индивида) параметри, заради които, от своя
страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към
някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово икономическо безразличие
(в т.ч. кривите на индивидуалното продуктово икономическо безразличие и
правите на индивидуалното продуктово икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално продуктово
безразличие* (individual product indifference) и е разновидност на индивидуалното икономическо безразличие. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие (в т.ч. индивидуалното продуктово
стойностно производителско икономическо безразличие и индивидуалното
продуктово приходно производителско икономическо безразличие) и индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (в т.ч. индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо
безразличие). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също
индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие и индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual product economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово икономическо безразличие;
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product economic preference) (в теорията за икономическия
избор при икономическото възпроизводство) – желание на индивида като възпроизводствена икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство (в т.ч. икономическо производство, икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление) на определена комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от пространството на
икономическите продукти) вместо друга комбинация от икономически продукти. Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово предпочи205
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тание (individual product preference) и е разновидност на продуктовото икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов икономически избор на индивида като възпроизводствена икономическа единица.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са още индивидуалното продуктово производителско икономическо
предпочитание (в т.ч. индивидуалното продуктово стойностно-еквивалентно
производителско икономическо предпочитание и индивидуалното продуктово
приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание) и индивидуалното продуктово потребителско икономическо предпочитание (в
т.ч. индивидуалното продуктово полезностно-еквиваленто потребителско
икономическо предпочитание и индивидуалното продуктово разходноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното продуктово
ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание и индивидуалното
продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product monetary economic indifference) – такъв вид
206
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо отношение на индивида като възпроизводствена икономическа
единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически продукти,
при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да възпроизвежда (да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй като тези
комбинации имат еднакъв (равен) общ паричен израз (по определени постоянни цени) (или еднакъв общ паричен приход от продажбата им, или еднакъв
общ паричен разход за покупката им). То е същото като индивидуално продуктово парично равноценно икономическо предпочитание* (individual
product monetary equiworth economic preference) (вж. равноценно икономическо
предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между имащи еднакъв паричен израз комбинации от икономически продукти, които обаче се различават по други (различни от общия паричен израз) параметри, заради които, от
своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание
към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните
типове конфигурации на индивидуалното продуктово парично икономическо
безразличие (в т.ч. кривите на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално продуктово парично безразличие* (individual product monetary
indifference) и е разновидност на индивидуалното парично икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПАРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product monetary economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО
ПРОДУКТОВО
ПАРИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual product monetarly207
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------equivalent economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото възпроизводство) – желание на индивида като възпроизводствена
икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство на определена комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от
пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от
икономически продукти, като двете комбинации от продукти имат еднакъв
общ паричен израз (по определени постоянни цени) (или еднакъв общ паричен
приход от продажбата им, или еднакъв общ паричен разход за покупката им).
Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово паричноеквивалентно предпочитание* (individual product monetarly-equivalent preference) и е разновидност на индивидуалното парично-еквивалентно икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов паричноеквивалентен икономически избор на икономическата единица. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са индивидуалното продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и индивидуалното продуктово разходно-еквивалентно
потребителско икономическо предпочитание.

ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product utility economic indifference) (ки) –
във:
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product utility
consumer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече
комбинации от потребителни икономически продукти, при което за него е
безразлично (индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй като тези
комбинации имат равна (еднаква) обща икономическа полезност. То е същото
като индивидуално продуктово полезностно равноценно потребителско
икономическо предпочитание* (individual product utility equiworth consumer’s
economic preference) (вж. равноценно потребителско икономическо
предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му
позволява
да
прави
индивидуален
икономически
избор
между
равнополезностни комбинации от потребителни икономически продукти,
които обаче се различават по други (различни от общата икономическа
полезност) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви
индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации.
Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на
индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо
безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на пообщото понятие за индивидуално продуктово полезностно потребителско
безразличие* (individual product utility consumer’s indifference) и е
разновидност на индивидуалното полезностно потребителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product utility consumer’s economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото полезностно потребителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО НЕПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product utility
consumer’s economic economic non-preference) (ки) – във:
множество на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически непредпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product utility
consumer’s economic economic preference) (ки) – във:
множество на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически предпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product utility-equivalent
economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual
product utility-equivalent consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото потребление) – желание на индивида
потребител като икономическа единица да осъществява икономическо потребление на определена комбинация от потребителни икономически продукти
(фиксиране на точка от от пространството на потребителните икономически
продукти) вместо друга комбинация от потребителни икономически продукти,
като двете комбинации от продукти имат (носят) за индивида потребител една
и съща (еднаква по величина) обща икономическа полезност. Частен случай е
на понятието за индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно пот210
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребителско предпочитание* (individual product utility-equivalent consumer’s
preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното
потребителско икономическо предпочитание и на индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на индивидуалното
полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание и на
продуктовото полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов полезностноеквивалентен потребителски икономически избор на потребителя.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product consumer’s economic
indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от потребителни икономически продукти, при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй като от гледна точка на икономическите му предпочитания и по силата на определен икономически критерий
те са равноценни при постоянни други условия. То е същото като индивидуално продуктово равноценно потребителско икономическо предпочитание*
(product individual worth-value consumer’s economic preference) (вж. равноценно
потребителско икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен
брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценни комбинации от потребителни икономически продукти,
които обаче се различават по други (извън дадените равноценностни за индивида потребител) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви
индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации.
Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие и правата на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на пообщото понятие за индивидуално продуктово потребителско безразличие*
(individual product consumer’s indifference) и е разновидност на индивидуалното потребителско икономическо безразличшие. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното продуктово полезностно
потребителско икономическо безразличшие и индивидуалното продуктово
разходно потребителско икономическо безразличшие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product consumer’s economic indifference)
(ки) – във:
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото потребление) –
желание на индивида потребител като икономическа единица да притежава и
да осъществява икономическо потребление на определена комбинация от потребителни икономически продукти (фиксиране на точка от пространството
на потребителните икономическите продукти) вместо друга комбинация от
потребителни икономически продукти. Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово потребителско предпочитание (individual product
consumer’s preference) и е едновременно разновидност на продуктовото потребителско икономическо предпочитание и на индивидуалното продуктово
икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов
потребителски икономически избор на индивида потребител. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са индивидуалното продуктово
стойностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание и
индивидуалното продуктово приходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product consumer’s economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (individual product
supply) (в микр.) – обем (количество) на определен вид икономически продукт
(измерен в специфични единици), което отделният индивид (в качеството му
на икономическа единица) желае да продаде на пазара на този вид продукт при
определено равнище на неговата цена и при постоянни други условия (в т.ч. и
при постоянен доход на индивида и постоянни цени на другите икономически
ингредиенти във вид на икономически блага); същото като индивидуално про213
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктово икономическо предлагане (individual product economic supply). Разновидност е на индивидуалното предлагане (в микр.), на отделното продуктово предлагане (в микр.) и на продуктовото предлагане (в микр.). Вж. индивидуална крива на продуктовото предлагане (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРИХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product revenue economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product revenue producer’s
economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида производител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически продукти, при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да произвежда, тъй като всяка една от тези комбинации
му носи (осигурява) един и същ (еднакъв по величина) общ паричен приход от
нейната реализация (продажба), формиран при постоянни цени. То е същото
като индивидуално продуктово приходно равноценно производителско икономическо предпочитание* (individual product revenue equiworth producer’s
economic preference) (вж. равноценно производителско икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява
да прави индивидуален икономически избор между равноприходни комбинации
от икономически продукти, които обаче се различават по други (различни от
общия икономически приход) параметри, заради които, от своя страна, той
214
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези
комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие (в т.ч. правата на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на пообщото понятие за индивидуално продуктово приходно производителско
безразличие* (individual product revenue producer’s indifference) и е разновидност на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРИХОДНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product revenue producer’s
economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО
ПРОДУКТОВО
ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product revenueequivalent economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО
ПРОДУКТОВО
ПРИХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual product revenue-equivalent producer’s economic preference) (в теорията за
икономическия избор при икономическото производство) – желание на инди215
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вида производител като икономическа единица да осъществява икономическо
производство на определена комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от пространството на икономическите продукти) вместо друга
комбинация от икономически продукти, като двете комбинации от продукти
носят (осигуряват) на индивида производител един и същ (еднакъв по величина) общ паричен приход от тяхната реализация (продажба), формиран при постоянни цени. Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско предпочитание* (individual product
revenue-equivalent producer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното продуктово производителско икономическо предпочитание и на индивидуалното продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на приходно-еквивалентното производителско
икономическо предпочитание и на продуктовото приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният
продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор на
индивида-производител.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product producer’s economic indifference)
– такъв вид икономическо отношение на индивида производител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически
продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае
да произвежда, тъй като от гледна точка на икономическите му предпочитания
и по силата на определен икономически критерий те са равноценни при постоянни други условия. То е същото като индивидуално продуктово равноценно
производителско икономическо предпочитание (individual product worthvalue producer’s economic preference) (вж. равноценно производителско икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това
му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценни
комбинации от икономически продукти, които обаче се различават по други
(извън дадените равноценностни за индивида производител) параметри, заради
които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на
различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие и правата на
индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безраз216
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------личие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално
продуктово производителско безразличие* (individual product producer’s
indifference) и е разновидност на индивидуалното производителско икономическо безразличшие. Според ингредиентната икономическа изразимост и в
зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са
индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличшие и индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличшие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product producer’s economic indifference)
(ки) – във:
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------права на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual product producer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото производство)
– желание на индивида производител като икономическа единица да осъществява икономическо производство на определена комбинация от икономически
продукти (фиксиране на точка от пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от икономически продукти. Частен случай е
на понятието за индивидуално продуктово производителско предпочитание* (individual product producer’s preference) и е едновременно разновидност
на продуктовото производителско икономическо предпочитание и на индивидуалното продуктово икономическо предпочитание.. От него зависи индивидуалният продуктов производителски икономически избор на индивида производител. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост
от възприетото икономическо основание негови разновидности са индивидуалното продуктово стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание и индивидуалното продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product economic preference) (ки) –
във:
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product expense economic indifference) (ки) – във:
218
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product expense consumer’s
economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации
от потребителни икономически продукти, при което за него е безразлично
(индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй като всяка една от тези
комбинации му струва един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход
за нейната покупка, формиран при постоянни цени. То е същото като индивидуално продуктово разходно равноценно потребителско икономическо
предпочитание* (individual product expense equiworth consumer’s economic
preference) (вж. равноценно потребителско икономическо предпочитание), но
обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноразходни комбинации от потребителни икономически продукти, които обаче се различават по други (различни
от общия икономически разход) параметри, заради които, от своя страна, той
може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези
комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо
безразличие (в т.ч. правата на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на пообщото понятие за индивидуално продуктово разходно потребителско безразличие* (individual product expense consumer’s indifference) и е частен случай
на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product expense consumer’s
economic indifference) (individual product expense economic indifference) (ки) –
във:
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО
ПРОДУКТОВО
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product expenseequivalent economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО
ПРОДУКТОВО
РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual
product expense-equivalent consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото потребление) – желание на индивида
потребител като икономическа единица да осъществява икономическо потребление на определена комбинация от потребителни икономически продукти
(фиксиране на точка от пространството на потребителните икономически
продукти) вместо друга комбинация от икономически продукти, като двете
комбинации от потребителни продукти струват на индивида потребител един
и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за тяхната покупка, формиран при постоянни цени. Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско предпочитание* (individ220
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ual product expense-equivalent consumer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното продуктово потребителско икономическо предпочитание и на индивидуално продуктовото парично-еквивалентно
икономическо предпочитание, както и на индивидуалното разходноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание и на продуктовото разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание. От
него зависи индивидуалният продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор на потребителя.

ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product value economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product value
producer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида производител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече
комбинации от икономически продукти, при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да произвежда, тъй като тези комбинации имат
равна (еднаква) обща икономическа стойност. То е същото като индивидуално продуктово стойностно равноценно производителско икономическо
предпочитание* (individual product value equiworth producer’s economic
preference) (вж. равноценно производителско икономическо предпочитание),
но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави
индивидуален икономически избор между равностойностни комбинации от
икономически продукти, които обаче се различават по други (различни от об221
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата икономическа стойност) параметри, заради които, от своя страна, той
може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези
комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на
по-общото понятие за индивидуално продуктово стойностно производителско безразличие* (individual product value producer’s indifference) и е разновидност на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product value producer’s economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО НЕПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product value
producer’s economic economic non-preference) (ки) – във:
множество на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически непредпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product value producer’s economic economic preference) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически предпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product value-equivalent
economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual product value-equivalent producer’s economic preference) (в теорията за
икономическия избор при икономическото производство) – желание на индивида производител като икономическа единица да осъществява икономическо
производство на определена комбинация от икономически продукти (фиксиране на точка от от пространството на икономическите продукти) вместо
друга комбинация от икономически продукти, като двете комбинации от продукти имат (носят) за индивида производител една и съща (еднаква по величина) обща икономическа стойност. Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско предпочитание* (individual product value-equivalent producer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното производителско икономическо предпочитание и на индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на индивидуалното стойностноеквивалентното производителско икономическо предпочитание и на продуктовото стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов стойностно-еквивалентен
производителски икономически избор на индивида производител.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (individual product demand)
(в микр.) – обем (количество) на определен вид икономически продукт (измерен в специфични единици), което отделният индивид (в качеството му на
икономическа единица) търси на пазара на този вид продукт при определено
равнище на неговата продуктова цена и при постоянни други условия (в т.ч. и
при постоянен доход на индивида и постоянни цени на другите икономически
ингредиенти във вид на икономически блага); същото като индивидуално продуктово икономическо търсене (individual product economic demand). Разно223
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност е на индивидуалното търсене (в микр.), на отделното продуктово
търсене (в микр.) и на продуктовото търсене (в микр.). Вж. индивидуална
крива на продуктовото търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (individual product demand)
(ки) – във:
индивидуалното продуктово търсене (в микр.);
ирационално индивидуално продуктово търсене (в микр.);
нефункционално индивидуално продуктово търсене (в микр.);
повърхнина на индивидуалното продуктово търсене (в микр.);
спекулативно индивидуално продуктово търсене (в микр.);
функционално индивидуално продуктово търсене (в микр.);
функция на индивидуалното продуктово търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual product worth economic indifference) – такъв вид
икономическо отношение на индивида като възпроизводствена икономическа
единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически продукти),
при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да възпроизвежда (да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй като тези
комбинации имат равна (еднаква) обща икономическа ценност (или еднаква
обща икономическа стойност, или еднаква обща икономическа полезност). То
е същото като индивидуално продуктово ценностно равноценно икономическо предпочитание* (individual product worth equiworth economic preference)
(вж. равноценно икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен
брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценностни комбинации от икономически продукти, които
обаче се различават по други (различни от общата икономическа ценност) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на
формирането на различните типове Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие (в т.ч. кривите на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото
понятие за индивидуално продуктово ценностно безразличие* (individual
product worthly-equivalent indifference) и е разновидност на индивидуалното
ценностно икономическо безразличие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual product worth economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
НЕПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product worth economic non-preference)
(ки) – във:
множество на индивидуалните продуктови ценностни икономически
непредпочитания.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual product worth economic preference) (ки) – във:
множество на индивидуалните продуктови ценностни икономически
предпочитания.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ЦЕННОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual product worthlyequivalent economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото възпроизводство) – желание на индивида като възпроизводствената икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство на
определена комбинация от икономически продукти) (фиксиране на точка от
225
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от
икономически продукти, като двете комбинации от продукти имат (носят) за
индивида една и съща (еднаква по величина) обща икономическа ценност (или
еднаква обща икономическа стойност, или еднаква обща икономическа полезност). Частен случай е на понятието за индивидуално продуктово ценностно-еквивалентно предпочитание* (individual product worthly-equivalent
preference) и е разновидност на индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание. От него зависи индивидуалният продуктов ценностно-еквивалентен икономически избор на икономическата единица. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са
индивидуалното продуктово стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и индивидуалното продуктовото полезностноеквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (individual
product-market equilibrium) (ки) – във:
индивидуално микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално потребителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual producer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида производител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях
желае да произвежда, тъй като от гледна точка на икономическите му предпочитания и по силата на определен икономически критерий те са равноценни
при постоянни други условия. То е същото като равноценно производителско
икономическо предпочитание, но обобщено за неопределен брой комбинации.
Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между равноценни комбинации от икономически блага, които обаче се различават по други
(извън дадените равноценностни за индивида производител) параметри, заради
които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------различните типове конфигурации на индивидуалното производителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие и правата на индивидуалното приходно
производителско икономическо безразличие). Представлява частен случай на
по-общото понятие за индивидуално производителско безразличие*
(individual producer’s indifference). Негова разновидност е индивидуалното
продуктово производителско икономическо безразличшие. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови разновидности са също индивидуалното стойностно
производителско икономическо безразличшие и индивидуалното приходно
производителско икономическо безразличшие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual producer’s economic indifference) (ки) – във:
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално производителско икономическо безразличие;
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual producer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото производство) – желание на индивида
производител като икономическа единица да осъществява икономическо производство на определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на икономическите продукти) вместо
друга комбинация от икономически блага. Частен случай е на понятието за
индивидуално производителско предпочитание* (individual producer’s
preference) и е едновременно разновидност на производителското икономическо предпочитание и на индивидуалното икономическо предпочитание. От
него зависи индивидуалният производителски икономически избор на индивида производител. Негова разновидност е индивидуалното продуктово производителско икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови
разновидности са още индивидуалното стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и
индивидуалното приходноеквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual producer’s economic preference) (ки) – във:
индивидуално приходно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално производителско икономическо предпочитание;
индивидуално стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (individual producer’s microeconomic market
equilibrium) (в микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид
производител в качеството си на икономическа единица постига при участието
си в микроикономическия пазарен процес (при който се разменят икономически ингредиенти, в т.ч. производствени икономически фактори и икономически
продукти), като се вписва в ценовите параметри на микроикономическото пазарно равновесие (в микр.) [последното подразбирано като единично микроикономическо пазарно равновесие (в микр.)]. То се идентифицира от точката
на оптималния производителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа задача на производството). Негова разновидност е индивидуалното производителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
микр.). Ако не е посочено друго под индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в микр.) обикновено се подразбира индивидуалното производителско микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (individual producer’s microeconomic productmarket equilibrium) (ки) – във:
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.);
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (individual producer’s microeconomic product-market equilibrium) (в микр.) (*) – икономическо равновесие, което отделният индивид производител в качеството си на икономическа единица
постига при участието си в микроикономическия продуктовопазарен процес
(при който се разменят икономически продукти), като се вписва в ценовите
параметри на микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.)
[последното подразбирано като единично микроикономическо продуктовопазарно равновесие (в микр.)]. То се идентифицира от точката на оптималния
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производителски икономически избор [индивидуален] (вж. неокласическа задача на производството). Разновидност е на индивидуалното производителско
микроикономическо пазарно равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО
РАВНОВЕСИЕ (individual producer’s microeconomic product-market equilibrium) (ки) – във:
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.);
индивидуално производителско микроикономическо продуктовопазарно
равновесие (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
(individual producer’s microeconomic market equilibrium) (ки) – във:
индивидуално производителско микроикономическо пазарно равновесие (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual expense economic indifference) (ки) – във:
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual expense consumer’s economic indifference) – такъв
вид икономическо отношение на индивида потребител като икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от потребителни икономически
блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти), при което за него е
безразлично (индифирентно) коя от тях желае да потребява, тъй като всяка
една от тези комбинации му струва един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за нейната покупка, формиран при постоянни цени. То е същото
като индивидуално разходно равноценно потребителско икономическо
предпочитание* (individual expense equiworth consumer’s economic preference)
(вж. равноценно потребителско икономическо предпочитание), но обобщено
за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален
икономически избор между равноразходни комбинации от потребителни икономически блага, които обаче се различават по други (различни от общия икономически разход) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации.
Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие (в т.ч. правата на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие).
Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално разходно
потребителско безразличие* (individual expense consumer’s indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО
БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual expense consumer’s economic indifference) (ки) –
във:
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
232

993

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------права конфигурация на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual expense-equivalent economic preference) (ки) –
във:
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual expense-equivalent
consumer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор при икономическото потребление) – желание на индивида потребител като икономическа единица да осъществява икономическо потребление на определена комбинация от потребителни икономически блага (в т.ч. и от потребителни икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на потребителните икономически блага, в т.ч. и от пространството на потребителните
икономически продукти) вместо друга комбинация от потребителни икономически блага, като двете комбинации от блага струват на индивида потребител
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------един и същ (еднакъв по величина) общ паричен разход за тяхната покупка,
формиран при постоянни цени. Частен случай е на понятието за индивидуално
разходно-еквивалентно потребителско предпочитание* (individual expenseequivalent consumer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност
на индивидуалното потребителско икономическо предпочитание и на индивидуалното парично-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание. От него
зависи индивидуалният разходно-еквивалентен потребителски икономически
избор на потребителя. Негова разновидност е индивидуалното продуктово
разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО РАЗХОДНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual expense-equivalent consumer’s economic preference) (ки) – във:
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО СТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual value economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на продуктовото стойностно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (individual value producer’s economic indifference) – такъв вид икономическо отношение на индивида производител като
икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да произвежда, тъй като тези комбинации имат равна (еднаква) обща икономическа стойност. То е същото като
индивидуално стойностно равноценно производителско икономическо
предпочитание* (individual value equiworth producer’s economic preference)
(вж. равноценно производителско икономическо предпочитание), но обобщено
за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален
икономически избор между равностойностни комбинации от икономически
блага, които обаче се различават по други (различни от общата икономическа
стойност) параметри, заради които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в
основата на формирането на различните типове конфигурации на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие (в т.ч. кривата
на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие).
Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално
стойностно производителско безразличие* (individual value producer’s
indifference). Негова разновидност е индивидуалното продуктово стойностно
производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (individual value producer’s economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива конфигурация на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual value-equivalent economic preference)
(ки) – във:
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание;
индивидуално стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual valueequivalent producer’s economic preference) (в теорията за икономическия избор
при икономическото производство) – желание на индивида производител като
икономическа единица да осъществява икономическо производство на определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти)
(фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от
пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически блага, като двете комбинации от блага имат (носят) за индивида
производител една и съща (еднаква по величина) обща икономическа
стойност. Частен случай е на понятието за индивидуално стойностноеквивалентно производителско предпочитание* (individual value-equivalent
producer’s preference) и едновременно (съвместно) е разновидност на индивидуалното производителско икономическо предпочитание и на индивидуалното ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание, както и на
стойностно-еквивалентното производителско икономическо предпочитание.
От него зависи индивидуалният стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор на индивида производител. Негова разновидност е индивидуалното продуктово стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (individual labour supply) (в
микр.) – обем (количество) на определен вид трудов производствен икономически фактор (измерен в работно време), което отделният индивид (в качеството му на икономическа единица) желае да продаде на трудовия пазар (в
микр.) на този вид труд (като източник на доход) при определено равнище на
на цената на трудовия фактор (в микр.) [на работната заплата (в микр.)] и
при постоянни други условия; същото като индивидуално трудово икономическо предлагане (individual labour economic supply) (в микр.). Разновидност е
на индивидуалното предлагане (в микр.), на отделното трудово предлагане (в
микр.) и на трудовото предлагане (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (individual labour demand) (в
микр.) – обем (количество) на определен вид трудов производствен икономически фактор (измерен в работно време), което отделният индивид (в качеството му на икономическа единица) търси на трудовия пазар (в микр.) на този
вид труд при определено равнище на цената на трудовия фактор (в микр.)
[на работната заплата (в микр.)] и при постоянни други условия; същото като индивидуално трудово икономическо търсене (individual labour economic
demand) (в микр.). Разновидност е на индивидуалното търсене (в микр.), на
отделното трудово търсене (в микр.) и на трудовото търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ТЪРСЕНЕ (individual demand) (в микр.) – обем (количество) на определен вид икономически ингредиент [във вид на икономическо
благо (вкл. производствен икономически фактор и икономически продукт),
измерено в специфични единици], което отделният индивид (в качеството му
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа единица) търси на пазара на този вид ингредиент (благо, продукт) при определено равнище на неговата цена при постоянни други условия
(в т.ч. и при постоянен доход на индивида и постоянни цени на другите ингредиенти); същото като индивидуално икономическо търсене (individual
economic demand). Разновидност е на отделното търсене (в микр.). Една от
неговите разновидности е индивидуалното продуктово търсене (в микр.). Ако
не е посочено друго, под индивидуално търсене обикновено се подразбира индивидуалното продуктово търсене. Вж. индивидуална крива на търсенето (в
микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ТЪРСЕНЕ (individual demand) (ки) – във:
индивидуално продуктово търсене (в микр.);
индивидуално трудово търсене (в микр.);
индивидуално търсене (в микр.);
индивидуално факторно търсене (в микр.);
ирационално индивидуално продуктово търсене (в микр.);
нефункционално индивидуално продуктово търсене (в микр.);
повърхнина на индивидуалното продуктово търсене (в микр.);
спекулативно индивидуално продуктово търсене (в микр.);
функционално индивидуално продуктово търсене (в микр.)
функция на индивидуалното търсене (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (individual factor demand) (в
микр.) – факторно търсене (в микр.) на даден производствен икономически
фактор от страна на индивида производител на икономически продукти в качеството му на икономическа единица. Към него се числят индивидуалното
трудово търсене (в микр.) и индивидуалното физическо търсене (в микр.).
Разграничават се още индивидуално факторно търсене при съвършена конкуренция (individual factor demand in perfect competition) (в микр.) и индивидуално факторно търсене при несъвършена конкуренция (individual factor
demand in imperfect competition) (в микр.).
ИНДИВИДУАЛНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(individual worth economic indifference) – такъв вид икономическо отношение
на индивида като възпроизводствена икономическа единица, отнасящо се до
две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което за него е безразлично (индифирентно) коя от тях желае да
възпроизвежда (да произвежда, да разменя, да разпределя и да потребява), тъй
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като тези комбинации имат равна (еднаква) обща икономическа ценност (или
еднаква обща икономическа стойност, или еднаква обща икономическа полезност). То е същото като индивидуално ценностно равноценно икономическо
предпочитание* (individual worth equiworth economic preference) (вж. равноценно икономическо предпочитание), но обобщено за неопределен брой комбинации. Това му позволява да прави индивидуален икономически избор между
равноценностни комбинации от икономически блага, които обаче се различават по други (различни от общата икономическа ценност) параметри, заради
които, от своя страна, той може да прояви индивидуално икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на
различните типове конфигурации на индивидуалното ценностно икономическо
безразличие (в т.ч. кривите на индивидуалното ценностно икономическо безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие за индивидуално
ценностно безразличие* (individual worth indifference). Негова разновидност е
индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ
(individual worth economic indifference) (ки) – във:
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
индивидуално ценностно икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие.
ИНДИВИДУАЛНО ЦЕННОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ* (individual worthly-equivalent economic preference)
(в теорията за икономическия избор при икономическото възпроизводство) –
желание на индивида като възпроизводствена икономическа единица да осъществява икономическо възпроизводство на определена комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от
пространството на икономическите блага, в т.ч. и от пространството на
икономическите продукти) вместо друга комбинация от икономически блага,
като двете комбинации от блага имат (носят) за индивида една и съща (еднаква
по величина) обща икономическа ценност (или еднаква обща икономическа
стойност, или еднаква обща икономическа полезност). Частен случай е на
понятието за индивидуално ценностно-еквивалентно предпочитание*
(individual worthly-equivalent preference). От него зависи индивидуалният ценностно-еквивалентен икономически избор на индивида. Негова разновидност е
индивидуалното продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост негови
разновидности са индивидуалното стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание и индивидуалното полезностно-еквивалентно
потребителско икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО ЦЕННОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (individual worthly-equivalent economic preference)
(ки) – във:
индивидуално продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание.
ИНДИВИДУАЛНО-РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (individually-rational economic configuration) в икономическите игри – вж.
устойчивост на икономическата игра.
ИНДИКАТОР (indicator) (кд) – във:
ЕКЮ-индикатор за отклонение (в межд.);
индикатор за икономическа размитост;
индикатор за отклонение (в межд.).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (indicator of divergence) (в межд.) – използуване на колективна валута [например на европейската валутна единица ЕКЮ (в межд.) в европейския валутнокурсов механизъм (в межд.) на Европейската валутна система - ЕВС (в межд.)] като средство за идентификация
на валутата причинител на отклонение на двустранния валутен курс (в межд.)
от централното (паритетното) съотношение между двете валути [т.е. от двустранен централен валутен курс (в межд.)]. Вж. ЕКЮ-индикатор за отклонение
(в межд.).
ИНДИКАТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (economic fuzziness
indicator) – икономически индикатор, който показва степента на отклонение
~
(на размиване) на размитото икономическо множество A от обикновеното
~
икономическо множество A (когато те са равномощни). Такива индикатори
са, например, относително линейно разстояние на Хеминг между размити
икономически множества и относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг
между размити икономически множества) (ако се приеме, че едното от тях е
обикновено множество). За икономическо множество, близко до размито икономическо множество индикаторът за икономическа размитост приема формата на индекс за икономическа размитост* (economic fuzziness index), който при линейния случай има вида
~ 2 ~ ~
ν A = d ( A, A ),
n

( )

а при квадратичния случай – вида
2 ~ ~
~
ηA =
e( A, A ).
n

( )

Същите два израза могат да се представят и във вида
~ 2 n
ν A = ∑ min µ A~ ( x), µ A~ ( x) ,
n x =1

(

( )

2
~
ηA =
n

( )

)

n

∑ min (µ A~ ( x), µ A~ ( x) ).
x =1

Друг индикатор за икономическа размитост е ентропийната оценка на
икономическата размитост (entropy estimation of the economic fuzziness). Тя
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File: от ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ
до ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се основава на формулата за информационната икономическа ентропия (вж. и
икономическа ентропия)
N

H ( p1 , p2 , ..., p N ) = −∑ pi ln pi ,
i =1

където p1 , p2 , ..., p N са икономическите вероятности на различните състояния
(изходи) на икономическата система, а H ( p1 , p2 , ..., p N ) е ентропията на икономическата система. Икономическата ентропия ще приема значения между 0
и 1, ако се приложи формулата
H ( p1 , p2 , ..., p N ) = −

1 N
∑ pi ln pi .
ln N i =1

Да означим с
π A~ ( xi ) =

µ A~ ( xi )
N

∑ µ A~ ( xi )
i =1

вероятностите на икономическите принадлежности µ A~ ( xi ) (вж. размито
~
икономическо множество) на размитото икономическо множество A. Тогава
формулата за определяне на ентропийната оценка на икономическата раз~
митост множеството A има вида
H (π A~ ( x1 ), π A~ ( x2 ), ..., π A~ ( xN ) ) = −

1 N
∑ π ~ ( x2 ). ln π A~ ( x2 ) =
ln N i =1 A

 N

 N
 N
~
~
~ ( xi ). ln µ ~ ( xi )  .
=
µ
(
x
)
.
ln
µ
(
x
)
−
µ


∑
∑
∑

i
i


N
A
A
A
A
 i =1
 i =1

ln N ∑ µ ~ ( x )  i =1
1

i =1

A

i

ИНДИКАТОР ЗА ОТКЛОНЕНИЕ (indicator of divergence) (ки) – във:
ЕКЮ-индикатор за отклонение (в межд.);
индикатор за отклонение (в межд.).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (indipreffectual
/indiprefficacious/ economic good) – същото като квазиефективно икономическо
благо.
ИНДИСТИТ (indistite) (кд) – във:
икотехномически индистит.
ИНДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (indiffectual /indifficacious/
economic good) – същото като квазиефективно икономическо благо.
ИНДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (indiffectual economic wealth) – същото като квазиефективно икономическо богатство (вж.
квазиефективно икономическо благо).
ИНДИФИКАСНОСТ* (indiffectuality) – вж. зависимости между благото и
продукта.
ИНДИФИКАСНОСТ (indiffectuality /indifficacy/) (кд) – във:
икономическа индификасност (същото като икономическа квазиефективност);
индификасност (вж. зависимости между благото и продукта).
ИНДУКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗВОД (inductive economic inference) –
вж. индуктивен икономически подход.
ИНДУКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОД (inductive economic approach) – изследване на икономическата реалност чрез движение от частното
към общото, чрез правене на общи изводи въз основа на частни положения.
Това са индуктивни икономически определения (inductive economic
definitions) и индуктивни икономически изводи (inductive economic
inferences). Търси се обосновка на икономическите закономерности и принципи чрез изследване на единичните и частните случаи. При индуктивния подход
изследването на общосистемните свойства на икономическите системи в тяхната цялост почива върху анализа на икономическите елементи и икономическите подсистеми. Определя се още чрез понятието за икономическа индукция (economic induction). Разграничават се (1) пълна икономическа индукция –
когато икономическите обобщения се отнасят към крайно обозрима област от
частни случаи, и (2) непълна икономическа индукция – когато икономическите
1
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщения се отнасят към крайно необозрима област от частни случаи. Заема
важно място при прилагането системния подход в икономиката и в системния
анализ в икономиката. Противоположен на него е дедуктивният икономически подход.
ИНДУКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО* (inductive economic demonstration) – форма на икономическо доказателство, при което дадена икономическа теза, представляваща някакво общо икономическо съждение, се обосновава с помощта на единични или на по-малко общи икономически съждения. При индуктивното икономическо доказателство икономически
общото се извежда от икономически частното. В икономическото изследване
то е преход от частното към общото.
ИНДУКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (inductive economic
definition) – вж. индуктивен икономически подход.
ИНДУКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (inductive economic conclusion /deduce, inference/) – икономическо умозаключение, при което
върху основата на знания за отделни икономически предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически
системи) от даден клас (вж. икономически клас) се получава общ извод, съдържащ някакво знание за всички предмети от този клас.
ИНДУКЦИЯ (induction) – логически начин на разсъждение, при който се
преминава от знания за отделни факти, от по-малко общо знание към знание с
по-общ характер; схваща се още като метод на научно изследване посредством
преминаване от конкретното към абстрактното и от частното към общото.
ИНДУКЦИЯ (induction) (кд) – във:
икономическа индукция (вж. и индуктивен икономически подход);
индукция;
научна икономическа индукция;
непълна икономическа индукция;
пълна икономическа индукция.
ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА (industrial dynamics) – вж. системна икономическа динамика.

2

1005

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУСТРИАЛНА ДИНАМИКА (industrial dynamics) (ки) – във:
индустриална динамика (вж. системна икономическа динамика);
метод на индустриалната динамика (вж. системна икономическа динамика).
ИНДУСТРИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (industrial
economic reproduction) (ки) – вж. икономическо възпроизводство.
ИНДУЦИРАН ВНОС (induced import) (в макр.) – същото като зависим внос (в
макр.).
ИНДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (induced extrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като индуцирано-външносистемнопродуктова предметна маса) (*) – външносистемен продукт (в макр.), индуциран от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) 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). Индуцираният външносистемен продукт (в макр.) е
сумата от индуцирано-външносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (induced-extrasystemic-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.)]. Той е същото като
въведен продукт (в макр.) и е разновидност на частичния индуциран продукт
(в макр.). Сумата на индуцирания външносистемен продукт (в макр.) и индуцирания вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е промеждутъчният
продукт (в макр.)] е пълният индуциран продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният индуциран външносистемен продукт (в макр.) и съвкупният индуциран външносистемен продукт (в макр.). Ако не е посочено
друго, под индуциран външносистемен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният индуциран външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба индуцираният външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на индуциран външносистемен продукт* (induced
extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на индуциран външносистемен продукт* (induced extrasystemic
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (induced extrasystemic
product) (ки) – във:
индуциран външносистемен продукт (в макр.);
отделен индуциран външносистемен продукт (в макр.);
съвкупен индуциран външносистемен продукт (в макр.).
ИНДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (induced intrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като индуцирано-вътрешносистемнопродуктова предметна маса) (*) – индуциран продукт (в макр.), който се
формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки
на системата на икономическото производство (вж. обратна икономическа
връзка); парично изражение на частта от индуцирания продукт (в макр.), образуван от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна), чиято величина е равна на приходите, получени от продажбата на
всички промеждутъчни продукти на тези единици и която се връща в системата на икономическото производство 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) в рамките на простото възпроизводство (вж. теория на К. Маркс за възпроизводството на обществения
продукт). Индуцираният вътрешносистемен продукт (в макр.) е сумата от
индуцирано-вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (induced-intrasystemic-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.)]. Той е една от разновидностите
на частичния индуциран продукт (в макр.) и е същото като промеждутъчен
продукт (в макр.). Сумата на индуцирания вътрешносистемен продукт (в
макр.) и индуцирания външносистемен продукт (в макр.) [който е въведения
продукт (в макр.) и е другата разновидност на частичния индуциран продукт
(в макр.)] е пълният индуциран продукт (в макр.). Негови разновидности са
отделният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под
индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) обикновено се подразбира
съвкупният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.). При покупкопродажба индуцираният вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на индуциран вътрешносистемен продукт* (induced intrasystemic
4

1007

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
индуциран вътрешносистемен продукт* (induced intrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ИНДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ (induced intrasystemic
product) (ки) – във:
индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.);
отделен индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.);
съвкупен индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.).
ИНДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ* (induced boundary product) (в макр.)
(подразбира се като индуцирано-гранично-продуктова предметна маса) (*) –
граничен продукт (в макр.), индуциран от икономически единици (една, повече
от една или всички в дадена страна) 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). Индуцираният граничен
продукт (в макр.) е сумата от индуцирано-гранично-продуктовите предметни междуелементни кванти* (induced-boundary-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.)]. Той е същото като индуциран външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като
въведен продукт (в макр.) и е разновидност на частичния индуциран продукт
(в макр.)]. Сумата на индуцирания граничен продукт (в макр.) и индуцирания
вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е промеждутъчният продукт (в
макр.)] е пълният индуциран продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният индуциран граничен продукт (в макр.) и съвкупният индуциран граничен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под индуциран граничен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният индуциран граничен продукт (в макр.). При покупко-продажба индуцираният граничен продукт (в
макр.) се представя като разход на индуциран граничен продукт* (induced
boundary product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на индуциран граничен продукт* (induced boundary product incoming)
(в макр.) за неговите купувачи.
ИНДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ (induced boundary product) (ки) –
във:
5
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуциран граничен продукт (в макр.);
отделен индуциран граничен продукт (в макр.);
съвкупен индуциран граничен продукт (в макр.).
ИНДУЦИРАН МЕХАНИЗЪМ (induced mechanism) (ки) – във: политика на
индуциран механизъм (в межд.) (същото като индуцирано уравновесяване на
платежния баланс (в межд.));
ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ* (induced product) (в макр.) (подразбира се като
индуцирано-продуктова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически
продукт (в макр.), който е сумата (в парично изражение) на промеждутъчния
продукт (в макр.) и въведения продукт (в макр.), произведени от всички производители и индуцирани (в приходи) от икономически единици (една, повече
от една или всички в дадена страна) 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). Индуцираният продукт (в
макр.) е сумата от индуцирано-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (induced-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 една от формите на приведения продукт (в макр.) и е разновидност на по-общото понятие за образуван продукт (в
макр.). Промеждутъчният продукт (в макр.) и въведеният продукт (в макр.) са
разновидности на индуцирания продукт (в макр.) и, по-точно, на частичния
индуциран продукт (в макр.). Разновидности на индуцирания продукт (в макр.)
са още отделният индуциран (в макр.), съвкупният индуциран продукт (в
макр.), пълният индуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният пълен индуциран продукт (в макр.) и съвкупният пълен индуциран продукт (в макр.)], частичният индуциран продукт (в макр.) [в т.ч. отделният частичен индуциран
продукт (в макр.) и съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.)], както
и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под индуциран продукт (в
макр.) обикновено се подразбира съвкупният индуциран продукт (в макр.).
При покупко-продажба индуцираният продукт (в макр.) се представя като разход на индуциран продукт* (induced product expenditure) (в макр.) за неговите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продавачи и като постъпление на индуциран продукт* (induced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ (induced product) (ки) – във:
индуциран продукт (в макр.);
отделен индуциран продукт (в макр.);
отделен пълен индуциран продукт (в макр.);
отделен частичен индуциран продукт (в макр.);
пълен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен пълен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен частичен индуциран продукт (в макр.);
частичен индуциран продукт (в макр.).
ИНДУЦИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (induced economic growth)
(ки) – във:
индуциран полезностен икономически растеж;
индуциран продуктов икономически растеж;
индуциран стойностен икономически растеж.
ИНДУЦИРАН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (induced
utility economic growth) [подразбира се като индуциран продуктовополезностен икономически растеж* (induced productly-utility economic
growth) в икономическото потребление] (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на индуциран полезностен прогрес;
продуктово-полезностен икономически растеж, при който повишаването на
ефективността на полезностното интензиониране на икономическите продукти (в т.ч. на материалния икономически продукт m и на нематериалния
икономически продукт n) при индуцирането на тяхната обща икономическа
полезност се разглежда като следствие от нейното предходно развитие. Анализира се чрез продуктово-полезностната диспозиционна икономическа функция [в т.ч. и чрез динамичната биматимна полезностна икономическа функция (същото като динамична двупродуктова материално-нематериална диспозиционна полезностна икономическа функция)]. С нарастването на обема на
нематериалния продукт се създават условия за нарастващо използване на възможностите на полезностното интензиониране и с това – за повишаване на
ефективността от интензионирането на всички видове продукти, в т.ч. и на материалните. Например повишаването на ефективността от интензионирането
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на нематериалния продукт, авансиран до момента r (0 ≤ r ≤ t) може да се изрази чрез икономическата функция
Ru (r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g u ( H (r ))

където H(r) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени до
r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а gu е монотонно намаляваща функция на H(r). При
това
r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0

където S(v) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени за
единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двупродуктова материално-нематериална диспозиционна полезностна икономическа функция с индуциран полезностен икономически растеж е
TU (r , t ) = ϕ(m(r , t ), Ru (r )n(r , t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където индуцираният полезностен икономически растеж произтича от вложенията в нематериалния продукт, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявяващи към t-тия момент (0 ≤ t ≤ T) и където:
TU (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на общата полезност в момента t, зависещ от вложенията в нематериален продукт, извършени
към момента r;
m (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вложенията в нематериалния
продукт, извършени към момента r;
n (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вдоженията в същия прокукт,
извършени към момента r.
Вж. опредметен полезностен икономически растеж.
ИНДУЦИРАН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (induced utility progress) [подразбира се като индуциран продуктово-полезностен прогрес* (induced productly-utility progress)] (*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката,
при който повишаването на ефективността на полезностното интензиониране
на икономическите продукти (в т.ч. на материалния икономически продукт m
и на нематериалния икономически продукт n) при индуцирането на тяхната
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща икономическа полезност се разглежда като следствие от нейното предходно развитие. Анализира се чрез продуктово-полезностната диспозиционна
икономическа функция [в т.ч. и чрез динамичната биматимна полезностна
икономическа функция (същото като динамична двупродуктова материалнонематериална диспозиционна полезностна икономическа функция)]. С нарастването на обема на нематериалния продукт се създават условия за нарастващо
използване на възможностите на полезностното интензиониране и с това – за
повишаване на ефективността от интензионирането на всички видове продукти, в т.ч. и на материалните. Например повишаването на ефективността от интензионирането на нематериалния продукт, авансиран до момента r (0 ≤ r ≤ t)
може да се изрази чрез икономическата функция
Ru (r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g u ( H (r ))

където H(r) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени до
r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а gu е монотонно намаляваща функция на H(r). При
това
r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0

където S(v) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени за
единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двупродуктова материално-нематериална диспозиционна полезностна икономическа функция с индуциран полезностен прогрес е
TU (r , t ) = ϕ(m(r , t ), Ru (r )n(r , t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където индуцираният полезностен прогрес произтича от вложенията в нематериалния продукт, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявяващи към tтия момент (0 ≤ t ≤ T) и където:
TU (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на общата полезност в момента t, зависещ от вложенията в нематериален продукт, извършени
към момента r;
m (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вложенията в нематериалния
продукт, извършени към момента r;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вдоженията в същия прокукт,
извършени към момента r.
Вж. опредметен полезностен прогрес.

ИНДУЦИРАН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (induced
product economic growth) – продуктов икономически растеж, извършван в условията на индуциран технически прогрес; продуктов икономически растеж,
при който повишаването на ефективността на икономическото производство в
някаква производствена икономическа система се разглежда като следствие
от нейното предходно развитие. Смята се, че с нарастването на обема на инвестициите във физически производствен икономически фактор на растежа
(във физически икономически капитал) се създават условия за нарастващо
внедряване на постиженията на продуктовия икономически растеж и с това –
за повишаване на ефективността от използването на различните производствени икономически фактори. Например повишаването на ефективността от
използването на физическия фактор (на капитала), авансиран до момента r (0 ≤
r ≤ t) може да се изрази чрез моделиращата индуциарния продуктов икономически растеж икономическа функция
R(r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g ( H (r ))

където H(r) е обемът на инвестициите във физически фактор (на капиталовложенията), осъществени до r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а g е монотонно намаляваща
функция на H(r). При това
r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0

където S(v) е обемът на инвестициите във физически фактор (на капиталовложенията), извършени за единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция с индуциран продуктов икономически растеж е
q (r , t ) = f (l (r , t ), R (r )h(r , t ),
0 ≤ t ≤ T,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където индуцираният технически прогрес произтича от инвестициите във физически фактор, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявявващи към tтия момент (0 ≤ t ≤ T) и където:
q (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на икономическия
продукт в момента t, зависещ от инвестициите във физически (капиталов) фактор, извършени към момента r;
l (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор в момента t, поставен в зависимост от инвестициите във физически фактор, извършени към момента r;
h (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия (капиталовия) производствен фактор икономически в момента t, поставен в зависимост от инвестициите в същия фактор, извършени към момента r.
Вж. материализиран продуктов икономически растеж (същото като овеществен продуктов икономически растеж).
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават индуциран продуктов микроикономически растеж (induced product microeconomic growth), индуциран продуктов мезоикономически растеж (induced
product mesoeconomic growth) и индуциран продуктов макроикономически
растеж (induced product microeconomic growth). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават инидивидуален индуциран продуктов икономически растеж (individual induced product economic
growth), фирмен индуциран продуктов икономически растеж (firm induced
product economic growth), обществен индуциран продуктов икономически
растеж (social induced product economic growth) и т.н. Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен индуциран продуктов икономически растеж* (worth induced product economic growth), стойностeн индуциран продуктов икономически растеж* (value induced product economic
growth), полезностeн индуциран продуктов икономически растеж* (utility
induced product economic growth), специфичeн индуциран продуктов икономически растеж икономически растеж (specific induced product economic
growth) и други.
ИНДУЦИРАН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (induced
value economic growth) [подразбира се като индуциран продуктовостойностен икономически растеж* (induced productly-value economic
growth) в икономическото производство] (*) – продуктово-стойностен ико11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж, протичащ в условията на индуциран стойностен прогрес;
продуктово-стойностен икономически растеж, при който повишаването на
ефективността на стойностното интензиониране на икономическите продукти (в т.ч. на материалния икономически продукт m и на нематериалния икономически продукт n) при индуцирането на тяхната обща икономическа
стойност се разглежда като следствие от нейното предходно развитие. Анализира се чрез продуктово-стойностната диспозиционна икономическа функция
[в т.ч. и чрез динамичната биматимна стойностна икономическа функция
(същото като динамична двупродуктова материално-нематериална диспозиционна стойностна икономическа функция)]. С нарастването на обема на нематериалния продукт се създават условия за нарастващо използване на възможностите на стойностното интензиониране и с това – за повишаване на
ефективността от интензионирането на всички видове продукти, в т.ч. и на материалните. Например повишаването на ефективността от интензионирането
на нематериалния продукт, авансиран до момента r (0 ≤ r ≤ t) може да се изрази чрез икономическата функция
Rv (r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g v ( H (r ))

където H(r) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени до
r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а gv е монотонно намаляваща функция на H(r). При това
r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0

където S(v) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени за
единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двупродуктова материално-нематериална диспозиционна стойностна икономическа функция с индуциран стойностен икономически растеж е
TV (r , t ) = τ(m(r , t ), Rv (r )n(r , t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където индуцираният стойностен икономически растеж произтича от вложенията в нематериалния продукт, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявяващи към t-тия момент (0 ≤ t ≤ T) и където:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TV (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на общата
стойност в момента t, зависещ от вложенията в нематериален продукт, извършени към момента r;
m (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вложенията в нематериалния
продукт, извършени към момента r;
n (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вдоженията в същия прокукт,
извършени към момента r.
Вж. опредметен стойностен икономически растеж.

ИНДУЦИРАН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (induced value progress) [подразбира се като индуциран продуктово-стойностен прогрес* (induced productlyvalue progress)] (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, при
който повишаването на ефективността на стойностното интензиониране на
икономическите продукти (в т.ч. на материалния икономически продукт m и
на нематериалния икономически продукт n) при индуцирането на тяхната обща икономическа стойност се разглежда като следствие от нейното предходно развитие. Анализира се чрез продуктово-стойностната диспозиционна
икономическа функция [в т.ч. и чрез динамичната биматимна стойностна
икономическа функция (същото като динамична двупродуктова материалнонематериална диспозиционна стойностна икономическа функция)]. С нарастването на обема на нематериалния продукт се създават условия за нарастващо
използване на възможностите на стойностното интензиониране и с това – за
повишаване на ефективността от интензионирането на всички видове продукти, в т.ч. и на материалните. Например повишаването на ефективността от интензионирането на нематериалния продукт, авансиран до момента r (0 ≤ r ≤ t)
може да се изрази чрез икономическата функция
Ru (r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g u ( H (r ))

където H(r) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени до
r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а gu е монотонно намаляваща функция на H(r). При
това
r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където S(v) е обемът на вложенията в нематериалния продукт, осъществени за
единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двупродуктова материално-нематериална диспозиционна стойностна икономическа функция с индуциран стойностен прогрес е
TV (r , t ) = τ(m(r , t ), Rv (r )n(r , t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където индуцираният стойностен прогрес произтича от вложенията в нематериалния продукт, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявяващи към tтия момент (0 ≤ t ≤ T) и където:
TV (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на общата
стойност в момента t, зависещ от вложенията в нематериален продукт, извършени към момента r;
m (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вложенията в нематериалния
продукт, извършени към момента r;
n (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
продукт в момента t, поставен в зависимост от вдоженията в същия прокукт,
извършени към момента r.
Вж. опредметен стойностен прогрес.
ИНДУЦИРАН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (induced technical progress) – технически прогрес, при който повишаването на ефективността на икономическото производство в някаква производствена икономическа система се разглежда като следствие от нейното предходно развитие. Смята се, че с нарастването на обема на инвестициите във физически производствен икономически
фактор (във физически икономически капитал) се създават условия за нарастващо внедряване на постиженията на техническия прогрес и с това – за повишаване на ефективността от използването на различните производствени икономически фактори. Например повишаването на ефективността от използването на физическия фактор (на капитала), авансиран до момента r (0 ≤ r ≤ t)
може да се изрази чрез икономическата функция
R(r ) =

1
, 0 ≤ r ≤ t,
g ( H (r ))

където H(r) е обемът на инвестициите във физически фактор (на капиталовложенията), осъществени до r-тия момент (0 ≤ r ≤ t), а g е монотонно намаляваща
функция на H(r). При това
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r

H (r ) = ∫ S (v)dv, 0 ≤ r ≤ t ,
0

където S(v) е обемът на инвестициите във физически фактор (на капиталовложенията), извършени за единица време към v-тия момент (0 ≤ v ≤ r). Тогава динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция с индуциран технически прогрес е
q (r , t ) = f (l (r , t ), R (r )h(r , t ), 0 ≤ t ≤ T ,

където индуцираният технически прогрес произтича от инвестициите във физически фактор, извършени към r-тия момент (0 ≤ r ≤ t) и проявявващи към tтия момент (0 ≤ t ≤ T) и кадето:
q (r, t) е функцията по отношение на времето на обема на икономическия
продукт в момента t, зависещ от инвестициите във физически (капиталов) фактор, извършени към момента r;
l (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор в момента t, поставен в зависимост от инвестициите във физически фактор, извършени към момента r;
h (r, t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия (капиталовия) производствен фактор икономически в момента t, поставен в зависимост от инвестициите в същия фактор, извършени към момента r.
Вж. материализиран технически прогрес (същото като овеществен технически прогрес).
ИНДУЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (induced economic
utility) (ки) – във:
индуцирана обща икономическа полезност.
ИНДУЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (induced economic value)
(ки) – във:
индуцирана обща икономическа стойност.
ИНДУЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОПОЛОГИЯ* (induced economic
topology) – икономическа топология на семейство I от икономически множества, образувано от пресичането на дадено икономическо множество B, което е
подмножество на множеството X на топологичното икономическо пространство B ⊂ X , с отворените икономически множества G на множеството X.
Така дефинираното семейство от множества I = B I G притежава свойствата
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на отворените икономически множества G и неговата топология е индуцирана
икономическа топология от X. Вж. топологично икономическо пространство.
ИНДУЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (induced economic worth)
(ки) – във:
индуцирана обща икономическа ценност.
ИНДУЦИРАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (induced total
economic utility) (*) – обща икономическа полезност TU(k-y)id на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа полезност TU(y)pr на запаса y, но е индуцирана (създадена) от друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса на
икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство
и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството
й на изходен икономически ингредиент на определена имплицитно-насоченодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(последната като подсистема на имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцирана обща полезност на възпроизводствения икономически запас*
(induced total utility of the reproductional economic stock). Тя е изходен резултатен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост. Разновидност е на
индуцираната обща икономическа ценност. Идентифицира се в рамките на
някаква предметно-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-utility
implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж.
пълна същностно-стратифицирана икономика). Като пример за такава може
да се посочи определена специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-utility implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic
system) [в т.ч. (а) специфично-полезностната имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б)
специфично-полезностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-utility implicitlypurposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. насоченодефинирана ингредиентна икономическа система).
16

1019

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцирана обща производствена икономическа полезност* (induced total production economic
utility) [същото като индуцирана обща полезност на производствения икономически запас* (induced total utility of the production economic stock)] TU(kyp)id, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцирана
обща потребителна икономическа полезност* (induced total consumption
economic utility) [същото като индуцирана обща полезност на потребителния икономически запас* (induced total utility of the consumption economic
stock)] TU(k-yc)id. Тъй като при индуцираната обща икономическа полезност
възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически
резултат z, затова този вид полезност се представя като ресурсно-индуцирана
обща резултатна икономическа полезност* (resource-induced total resultive
economic utility) [същото като ресурсно-индуцирана обща полезност на възпроизводствения икономически резултат* (resource-induced total utility of the
reproductional economic economic result)] TU(r-z)id. От своя страна ресурсноиндуцираната обща полезност на възпроизводствения икономически резултат
може да бъде (а) ресурсно-индуцирана обща полезност на производствения
икономически резултат* (resource-induced total utility of the production
economic result)] TU(r-zp)id и (б) ресурсно-индуцирана обща полезност на
потребителния икономически резултат* (resource-induced total utility of the
consumption economic result)] TU(r-zc)id.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата полезност на икономическия резултат в производството TU(zp) се представя като обща полезност на икономическия продукт TU(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичнополезностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Zx(s)q(u).(p) е означена специфичнополезностната диспозиционна производствена икономическа използваемост.
Случаят на индуцирана обща икономическа полезност тук е факторноиндуцираната обща полезност на икономическия продукт* (factor-induced
total utility of the economic product) TU(x-qp)id = TU(qp). Вж. собствена обща
икономическа полезност, принадлежаща обща икономическа полезност, инду-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цираща обща икономическа полезност, изисквана обща икономическа полезност и изискваща обща икономическа полезност.

su .( xp )
S es
( x ). p

)
S rsxq(.(ssp
). p

)
S rsxq(.(uup
). p

su .( qp )
S es
( q ). p

x(sp)=s(xp)

Pxq.(sp)

Isu.(xp)

Zx(s)q(u).(p)

x(up)=u(xp)
TU(xp)

Pxq.(up)
Mxq.(up)

q(sp)=s(qp)

Isu.(qp)

q(up)=u(qp)
TU(qp)

Фиг. 1. Общ вид на специфично-полезностната имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцирана обща икономическа полезност*
(individual induced total economic utility) TU(I)(k-y)id, фирмена индуцирана обща икономическа полезност* (firm induced total economic utility) TU(F)(k-y)id,
обществена индуцирана обща икономическа полезност* (social induced total
economic utility) TU(S)(k-y)id и т.н. Според релативистичната теория на полезността се различават абсолютна индуцирана обща икономическа полезност* (absolute induced total economic utility) TU(A)(k-y)id и относителна индуцирана обща икономическа полезност* (relative induced total economic
utility) TU(R)(k-y)id.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцирана обща икономическа полезност TU(k-y)id = TU(k-y)id(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за индуцирана обща
консуматорска полезност* (induced total consumptionary utility) TU(k-y)id(C),
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуцирана обща стопанска полезност* (induced total protoeconomic utility)
TU(k-y)id(P), индуцирана обща пазарно-икономическа полезност* (induced
total marketly-economic utility) TU(k-y)id(M) и индуцирана обща финансовопазарно-икономическа полезност* (induced total financially-marketly-economic
utility) TU(k-y)id(N). Общо за всички тях е понятието за индуцирана обща поддържаща полезност* (induced total sustenance /sustaining/ utility) TU(k-y)id(Z)
(за индуцирана обща полезност при поддържането).
ИНДУЦИРАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (induced total
economic value) (*) – обща икономическа стойност TV(k-y)id на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа стойност TV(y)pr на запаса y, но е индуцирана (създадена) от друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса на
икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство
и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството
й на изходен икономически ингредиент на определена имплицитно-насоченодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(последната като подсистема на имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцирана обща стойност на възпроизводствения икономически запас*
(induced total value of the reproductional economic stock). Тя е изходен резултатен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост. Разновидност е на
индуцираната обща икономическа ценност. Идентифицира се в рамките на
някаква предметно-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-value implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж. пълна
същностно-стратифицирана икономика). Като пример за такава може да се
посочи определена специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-value implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic
system) [в т.ч. (а) специфично-стойностната имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б)
специфично-стойностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-value implicitly-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------purposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. насоченодефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцирана обща производствена икономическа стойност* (induced total production economic value)
[същото като индуцирана обща стойност на производствения икономически запас* (induced total value of the production economic stock)] TV(k-yp)id, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцирана обща потребителна икономическа стойност* (induced total consumption economic
value) [същото като индуцирана обща стойност на потребителния икономически запас* (induced total value of the consumption economic stock)] TV(kyc)id. Тъй като при индуцираната обща икономическа стойност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически резултат z,
затова този вид стойност се представя като ресурсно-индуцирана обща резултатна икономическа стойност* (resource-induced total resultive economic
value) [същото като ресурсно-индуцирана обща стойност на възпроизводствения икономически резултат* (resource-induced total value of the
reproductional economic economic result)] TV(r-z)id. От своя страна ресурсноиндуцираната обща стойност на възпроизводствения икономически резултат
може да бъде (а) ресурсно-индуцирана обща стойност на производствения
икономически резултат* (resource-induced total value of the production economic result)] TV(r-zp)id и (б) ресурсно-индуцирана обща стойност на потребителния икономически резултат* (resource-induced total value of the
consumption economic result)] TV(r-zc)id.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата стойност на икономическия резултат в производството TV(zp) се представя като обща стойност на икономическия продукт TV(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичностойностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Zx(s)q(v).(p) е означена специфичностойностната диспозиционна производствена икономическа използваемост.
Случаят на индуцирана обща икономическа стойност тук е факторноиндуцираната обща стойност на икономическия продукт* (factor-induced
total value of the economic product) TV(x-qp)id = TV(qp). Вж. собствена обща
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа стойност, принадлежаща обща икономическа стойност, индуцираща обща икономическа стойност, изисквана обща икономическа
стойност и изискваща обща икономическа стойност.
sv.( xp )
S es
( x ). p

)
S rsxq(.(ssp
). p

)
S rsxq(.(vvp
). p

sv.( qp )
S es
( q ). p

x(sp)=s(xp)

Pxq.(sp)

Isv.(xp)

Zx(s)q(v).(p)

x(vp)=v(xp)
TV(xp)

Pxq.(vp)
Mxq.(vp)

q(sp)=s(qp)

Isv.(qp)

q(vp)=v(qp)
TV(qp)

Фиг. 1. Общ вид на специфично-стойностната имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцирана обща икономическа стойност*
(individual induced total economic value) TV(I)(k-y)id, фирмена индуцирана обща икономическа стойност* (firm induced total economic value) TV(F)(k-y)id,
обществена индуцирана обща икономическа стойност* (social induced total
economic value) TV(S)(k-y)id и т.н. Според релативистичната теория на
стойността се различават абсолютна индуцирана обща икономическа
стойност* (absolute induced total economic value) TV(A)(k-y)id и относителна
индуцирана обща икономическа стойност* (relative induced total economic
value) TV(R)(k-y)id.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцирана обща икономическа стойност TV(k-y)id = TV(k-y)id(E) се конституират още и съответстващите на последнатапонятия за индуцирана обща кон21
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суматорска стойност* (induced total consumptionary value) TV(k-y)id(C), индуцирана обща стопанска стойност* (induced total protoeconomic value)
TV(k-y)id(P), индуцирана обща пазарно-икономическа стойност* (induced
total marketly-economic value) TV(k-y)id(M) и индуцирана обща финансовопазарно-икономическа стойност* (induced total financially-marketly-economic
value) TV(k-y)id(N). Общо за всички тях е понятието за индуцирана обща поддържаща стойност* (induced total sustenance /sustaining/ value) TV(k-y)id(Z)
(за индуцирана обща стойност при поддържането).
ИНДУЦИРАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (induced total
economic worth) (*) – обща икономическа ценност TW(k-y)id на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа ценност TW(y)pr на запаса y, но е индуцирана (създадена) от друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса на
икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство
и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството
й на изходен икономически ингредиент на определена имплицитно-насоченодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(последната като подсистема на имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцирана обща ценност на възпроизводствения икономически запас*
(induced total worth of the reproductional economic stock). Тя е изходен резултатен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост. Според ценностната икономическа ингредиентост нейни разновидности са индуцираната
обща икономическа стойност и индуцираната обща икономическа полезност.
Идентифицира се в рамките на някаква предметно-ценностна имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа
система* (objective-worth implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностно-стратифицирана икономика).
Като пример за такава може да се посочи определена специфично-ценностна
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-worth implicitly-purposely-defined dispositional
reproductional economic system) [в т.ч. (а) специфично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б) специфично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана
22
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до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-worth
implicitly-purposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцирана обща производствена икономическа ценност* (induced total production economic worth)
[същото като индуцирана обща ценност на производствения икономически
запас* (induced total worth of the production economic stock)] TW(k-yp)id, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас
(consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцирана обща потребителна икономическа ценност* (induced total consumption economic worth)
[същото като индуцирана обща ценност на потребителния икономически
запас* (induced total worth of the consumption economic stock)] TW(k-yc)id. Тъй
като при индуцираната обща икономическа ценност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически резултат z, затова този
вид ценност се представя като ресурсно-индуцирана обща резултатна икономическа ценност* (resource-induced total resultive economic worth) [същото
като ресурсно-индуцирана обща ценност на възпроизводствения икономически резултат* (resource-induced total worth of the reproductional economic
economic result)] TW(r-z)id. От своя страна ресурсно-индуцираната обща ценност на възпроизводствения икономически резултат може да бъде (а) ресурсно-индуцирана обща ценност на производствения икономически резултат* (resource-induced total worth of the production economic result)] TW(r-zp)id
и (б) ресурсно-индуцирана обща ценност на потребителния икономически
резултат* (resource-induced total worth of the consumption economic result)]
TW(r-zc)id.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата ценност на икономическия резултат в производството TW(zp) се представя като обща ценност на икономическия продукт TW(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичноценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Zx(s)q(w).(p) е означена специфичноценностната диспозиционна производствена икономическа използваемост.
Случаят на индуцирана обща икономическа ценност тук е факторноиндуцираната обща ценност на икономическия продукт* (factor-induced
23
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------total worth of the economic product) TW(x-qp)id = TW(qp). Вж. собствена обща
икономическа ценност, принадлежаща обща икономическа ценност, индуцираща обща икономическа ценност, изисквана обща икономическа ценност и
изискваща обща икономическа ценност.
sw.( xp )
S es
( x ). p

)
S rsxq(.(ssp
). p
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S rsxq(.(wwp
). p
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q(wp)=w(qp)
TW(qp)

Фиг. 1. Общ вид на специфично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцирана обща икономическа ценност*
(individual induced total economic worth) TW(I)(k-y)id, фирмена индуцирана
обща икономическа ценност* (firm induced total economic worth) TW(F)(k-y)id,
обществена индуцирана обща икономическа ценност* (social induced total
economic worth) TW(S)(k-y)id и т.н. Според ценностната икономическа пълнота се конституират индуцирана дуална обща икономическа ценност*
(induced dual total economic worth) и индуцирана сингуларна обща икономическа ценност* (induced singular dual total economic worth), в т.ч. индуцирана
стойностно-сингуларна обща икономическа ценност* (induced valuesingular dual total economic worth) и индуцирана полезностно-сингуларна обща икономическа ценност* (induced utility-singular dual total economic worth).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според релативистичната теория на ценността се различават абсолютна
индуцирана обща икономическа ценност* (absolute induced total economic
worth) TW(A)(k-y)id и относителна индуцирана обща икономическа ценност* (relative induced total economic worth) TW(R)(k-y)id.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцирана обща икономическа ценност TW(k-y)id = TW(k-y)id(E) се конституират още и съответтстващите понятия за инсуцирата обща консуматорска
ценност* (induced total consumptionary worth) TW(k-y)id(C) [в т.ч. индуцирана
обща консуматорска полезност TU(k-y)id(C) и индуцирана обща консуматорска
стойност TV(k-y)id(C)], индуцирана обща стопанска ценност* (induced total
protoeconomic worth) TW(k-y)id(P) [в т.ч. индуцирана обща стопанска полезност
TU(k-y)id(P) и индуцирана обща стопанска стойност TV(k-y)id(P)], индуцирана
обща пазарно-икономическа ценност* (induced total marketly-economic worth)
TW(k-y)id(M) [в т.ч. индуцирана обща пазарно-икономическа полезност TU(ky)id(M) и индуцирана обща пазарно-икономическа стойност TV(k-y)id](M) и индуцирана обща финансово-пазарно-икономическа ценност* (induced total
financially-marketly-economic worth) TW(k-y)id(N) [в т.ч. индуцирана обща финансово-пазарно-икономическа полезност TU(k-y)id(N) и индуцирана обща финансово-пазарно-икономическа стойност TV(k-y)id(N)]. Общо за всички тях е
понятието за индуцирана обща поддържаща ценност* (induced total
sustenance /sustaining/ worth) TW(k-y)id(Z) [в т.ч. индуцирана обща поддържаща
полезност TU(k-y)id(Z) и индуцирана обща поддържаща стойност TV(k-y)id(Z)]
(за индуцирана обща ценност при поддържането).
ИНДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (induced extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като индуцирано-външносистемнофинансова предметна маса) (*) – външносистемни финанси (в макр.), индуцирани от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) 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). Индуцираниите външносистемни финанси (в макр.) са
сумата от индуцирано-външносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (induced-extrasystemic-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]. Те са съ25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като въведени финанси (в макр.) и са разновидност на частичните индуцирани финанси (в макр.). Сумата на индуцираниите външносистемни финанси (в макр.) и индуцираниите вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е
промеждутъчните финанси (в макр.)] са пълните индуцирани финанси (в
макр.). Техни разновидности са отделните индуцирани външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.).
Ако не е посочено друго, под индуцирани външносистемни финанси (в макр.)
обикновено се подразбират съвкупните индуцирани външносистемни финанси
(в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) индуцираниите външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на индуцирани външносистемни финанси* (induced extrasystemic finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
индуцирани външносистемни финанси* (induced extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
ИНДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (induced extrasystemic
finance) (ки) – във:
индуцирани външносистемни финанси (в макр.);
отделни индуцирани външносистемни финанси (в макр.);
съвкупни индуцирани външносистемни финанси (в макр.).
ИНДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (induced intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като индуцирано-вътрешносистемнофинансова предметна маса) (*) – индуцирани финанси (в макр.), които се
формират при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна
икономическа връзка); парично изражение на частта от индуцираниите финанси (в макр.), образувани от икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна), чиято величина е равна на приходите, получени от
предоставянето (в т.ч. и от продажбата) на всички промеждутъчни финанси на
тези единици и която се връща в системата на преразпределението на икономическия доход 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). Индуцираниите вътрешносистемни финанси (в
макр.) са сумата от индуцирано-вътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (induced-intrasystemic-financial objective
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически веккор или икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси].
Те са една от разновидностите на частичните индуцирани финанси (в макр.) и
са същото като промеждутъчни финанси (в макр.). Сумата на индуцираните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и индуцираните външносистемни финанси (в макр.) [които са въведените финанси (в макр.) и е другата разновидност на частичните индуцирани финанси (в макр.)] са пълните индуцирани
финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под индуцирани вътрешносистемни
финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) индуцираните вътрешносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на индуцирани вътрешносистемни финанси* (induced
intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на индуцирани вътрешносистемни финанси*
(induced intrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи).

ИНДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ (induced intrasystemic finance) (ки) – във:
индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.);
отделни индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.);
съвкупни индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.).
ИНДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ* (induced boundary finance) (в
макр.) (подразбират се като индуцирано-гранично-финансова предметна маса) (*) – гранични финанси (в макр.), индуцирани от икономически единици
(една, повече от една или всички в дадена страна) 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). Индуцираниите гранични финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-граничнофинансовите предметни междуелементни кванти* (induced-boundaryfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси]. Те са същото като индуцирани външносистемни финанси (в
макр.) [което е същото като въведени финанси (в макр.) и е разновидност на
частичните индуцирани финанси (в макр.)]. Сумата на индуцираниите гранични финанси (в макр.) и индуцираните вътрешносистемни финанси (в
макр.) [което е промеждутъчните финанси (в макр.)] са пълните индуцирани
финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните индуцирани гранични
финанси (в макр.) и съвкупните индуцирани гранични финанси (в макр.). Ако
не е посочено друго, под индуцирани гранични финанси (в макр.) обикновено
се подразбират съвкупните индуцирани гранични финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) индуцираниите гранични финанси (в макр.) се представят като разход на индуцирани гранични финанси*
(induced boundary finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на индуцирани гранични финанси* (induced
boundary finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
ИНДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ (induced boundary finance) (ки) –
във:
индуцирани гранични финанси (в макр.);
отделни индуцирани гранични финанси (в макр.);
съвкупни индуцирани гранични финанси (в макр.).
ИНДУЦИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ (induced investment) (в макр.), зависими
инвестиции (в макр.), стимулирани инвестиции (в макр.), – част от общите
инвестиции (в макр.) на бизнеса [в качеството им на елемент на агрегатното
продуктово търсене (в макр.)], чиито обем зависи от годишния прираст на
брутния вътрешен продукт (в макр.) [от годишния прираст на дохода (в
макр.)].
ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (induced product money) (в макр.)
(подразбират се като индуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на индуцирания 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 връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Индуцираните продуктови пари (в макр.) са сумата от индуцирано-продуктовите
парични междуелементни кванти* (induced-product monetary interelement
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 една от формите на приведените продуктови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото понятие за образувани продуктови пари (в макр.). Промеждутъчните продуктови пари (в макр.) и въведените продуктови пари (в
макр.) са разновидности на индуцираните продуктови пари (в макр.) и, поточно, на частичните индуцирани продуктови пари (в макр.). Разновидности
на индуцираните продуктови пари (в макр.) са още отделните индуцирани (в
макр.), съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.), пълните индуциран
продуктови пари (в макр.) [в т.ч. отделните пълни индуцирани продуктови
пари (в макр.) и съвкупните пълни индуцирани 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.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено
друго, под индуцирани продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират
съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба
индуцираните продуктови пари (в макр.) се представят като разход на индуцирани продуктови пари* (induced product money expenditure) (в макр.) [същото като индуциран продуктов паричeн разход* (induced product money cost)
(в макр.)] за купувачите на индуцирания продукт (в макр.) и като приход на
индуцирани продуктови пари* (induced product money incoming) (в макр.)
[същото като индуциран продуктов паричeн приход* (induced product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.

ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (full product money) (ки) – във:
индуцирани продуктови пари (в макр.);
пълни индуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни индуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни пълни индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни пълни индуцирани продуктови пари (в макр.);
частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
отделни частични индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани продуктови пари (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУЦИРАНИ СПЕСТЯВАНИЯ (induced savings) (в макр.) – същото като
зависими спестявания (в макр.).
ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (induced finance) (в макр.) (подразбират се като
индуциранио-финансова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които са сумата (в
парично изражение) на промеждутъчните финанси (в макр.) и въведениите
финанси (в макр.), възникнали от всички производители и индуцирани (в приходи) от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) 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). Индуцираниите финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-финансовите предметни междуелементни кванти* (inducedfinancial 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 една от формите на приведените финанси (в
макр.) и са разновидност на по-общото понятие за образувани финанси (в
макр.). Промеждутъчните финанси (в макр.) и въведениите финанси (в макр.)
са разновидности на индуцираните финанси (в макр.) и, по-точно, на частичните индуцирани финанси (в макр.). Разновидности на индуцираните финанси
(в макр.) са още отделните индуцирани (в макр.), съвкупните индуцирани финанси (в макр.), пълните индуцирани финанси (в макр.) [в т.ч. отделните пълни индуцирани финанси (в макр.) и съвкупните пълни индуцирани финанси (в
макр.)], частичните индуцирани финанси (в макр.) [в т.ч. отделните частични
индуцирани финанси (в макр.) и съвкупните частични индуцирани финанси (в
макр.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под индуцирани финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) индуцираните финанси (в макр.) се представят като разход на индуцирани финанси* (induced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на индуцирани финанси* (induced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ (induced finance) (ки) – във:
индуцирани финанси (в макр.);
отделни индуцирани финанси (в макр.);
отделни пълни индуцирани финанси (в макр.);
отделни частични индуцирани финанси (в макр.);
пълни индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни пълни индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финанси (в макр.);
частични индуцирани финанси (в макр.).
ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (induced financial money) (в макр.)
(подразбират се като индуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на индуцираните 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). Индуцираните финансови пари (в макр.) са сумата от индуцирано-финансовите парични междуелементни кванти* (induced-financial 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 една от формите на приведените финансови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото понятие за образувани финансови пари (в макр.). Промеждутъчните финансови пари (в макр.) и въведените финансови пари (в
макр.) са разновидности на индуцираните финансови пари (в макр.) и, поточно, на частичните индуцирани финансови пари (в макр.). Разновидности на
индуцираните финансови пари (в макр.) са още отделните индуцирани (в
макр.), съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.), пълните индуциран
финансови пари (в макр.) [в т.ч. отделните пълни индуцирани финансови пари
(в макр.) и съвкупните пълни индуцирани 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.)], както и техни разновидности. Ако не е посочено друго, под
индуцирани финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните
индуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба индуцираните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансови пари (в макр.) се представят като разход на индуцирани финансови пари* (induced financial money expenditure) (в макр.) [същото като индуциран финансов паричeн разход* (induced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на индуцираните финанси (в макр.) и като приход на индуцирани
финансови пари* (induced financial money incoming) (в макр.) [същото като
индуциран финансов паричeн приход* (induced financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи.
ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (full financial money) (ки) – във:
индуцирани финансови пари (в макр.);
пълни индуцирани финансови пари (в макр.);
отделни индуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни индуцирани финансови пари (в макр.);
отделни пълни индуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни пълни индуцирани финансови пари (в макр.);
частични индуцирани финансови пари (в макр.);
отделни частични индуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни частични индуцирани финансови пари (в макр.).
ИНДУЦИРАНО ВЕРОЯТНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (induced probabilistic economic space) – вж. случайна икономическа величина.
ИНДУЦИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (induced economic
space) (ки) – във:
индуцирано вероятностно икономическо пространство (вж. случайна
икономическа величина).
ИНДУЦИРАНО ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (induced investment demand) (в макр.) – същото като зависимо инвестиционно търсене (в макр.).
ИНДУЦИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (induced consumption) (в макр.) – същото
като зависимо потребление (в макр.).
ИНДУЦИРАНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ* (induced space of the elementary economic events) –
вж. случайна икономическа величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУЦИРАНО ТЪРСЕНЕ (induced demand) (ки) – във:
индуцирано инвестиционно търсене (в макр.) (същото като зависимо инвестиционно търсене (в макр.)).
ИНДУЦИРАНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС
(balance of payments induced equilibration /adjustment/) (в межд.), контролирано
от държавата уравновесяване на платежния баланс (в межд.), управлявано уравновесяване на платежния баланс (в межд.), политика на въведен
механизъм (в межд.), политика на индуциран механизъм, – уравновесяване
на платежния баланс (в межд.) в резултат от провеждането на целенасочена
макроикономическа политика на държавата. Проявява се в две форми: уравновесяване на платежния баланс чрез пренасочване на разходите (balance of
payments expenditure-switching equilibration /adjustment/) (в межд.) [същото като
политика на пренасочване на разходите (expenditure-switching policy) (в
межд.)] и уравновесяване на платежния баланс чрез редукция на разходите
(balance of payments expenditure-reducing equilibration /adjustment/) (в межд.)
[същото като политика на редукция на разходите (expenditure-reducing policy) (в межд.)].
ИНДУЦИРАНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО
ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПОЛИТИКА НА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА
РАЗХОДИТЕ (expenditure-switching equilibration /adjustment/) of the balance of
payments in current transactions; expenditure-switching policy) (в межд.) – уравновесяване на платежния баланс (в межд.), което включва девалвацията (в
межд.), валутния контрол и търговските (митническите и нетарифните) ограничения.
ИНДУЦИРАНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО
ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ ПОЛИТИКА НА РЕДУКЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ (expenditure-reducing equilibration /adjustment/) of the balance of payments
in current transactions; expenditure-reducing policy) (в межд.) – уравновесяване на
платежния баланс (в межд.) чрез намаляване на независимите от дохода (в
макр.) елементи, от които се изгражда функцията на нетното вътрешно изтичание на доход (в межд.), т.е. намаляване на инвестициите (в макр.) или на
правителствените разходи (в макр.).
ИНДУЦИРАЩ АСПЕКТ НА МУЛТИПЛИКАЦИОННИЯ ПОДХОД В
ИКОНОМИКАТА (induced aspect of the multiplier approach in economy) (при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------социализма) – същото като възбуждащ аспект на мултипликационния подход
в икономиката при социализма.
ИНДУЦИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inducing economic growth)
(ки) – във:
материално-индуциращ полезностен икономически растеж;
материално-индуциращ стойностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ полезностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ стойностен икономически растеж.
ИНДУЦИРАЩ ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inducing
utility economic growth) (ки) – във:
материално-индуциращ полезностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ полезностен икономически растеж.
ИНДУЦИРАЩ ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (inducing utility progress) (ки) –
във:
материално-индуциращ полезностен прогрес;
нематериално-индуциращ полезностен прогрес.
ИНДУЦИРАЩ СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inducing
value economic growth) (ки) – във:
материално-индуциращ стойностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ стойностен икономически растеж.
ИНДУЦИРАЩ СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (inducing value progress) (ки) –
във:
материално-индуциращ стойностен прогрес;
нематериално-индуциращ стойностен прогрес.
ИНДУЦИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (inducing economic
utility) (ки) – във:
индуцираща обща икономическа полезност.
ИНДУЦИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (inducing economic
value) (ки) – във:
индуцираща обща икономическа стойност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНДУЦИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (inducing economic worth)
(ки) – във:
индуцираща обща икономическа ценност.
ИНДУЦИРАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (inducing total
economic utility) (*) – обща икономическа полезност TU(k-y)ig на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа полезност TU(y)pr на запаса y, но чиято величина е индуцираща за друг
възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на y) в процеса
на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитнонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система (последната като подсистема на експлицитно-насоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцираща обща полезност на възпроизводствения
икономически запас* (inducing total utility of the reproductional economic stock).
Тя е входен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа възвръщаемост.
Разновидност е на индуциращата обща икономическа ценност. Идентифицира
се в рамките на някаква предметно-полезностна експлицитно-насоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(objective-utility explicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic
system) (вж. пълна същностно-стратифицирана икономика). Като пример за
такава може да се посочи определена специфично-полезностна експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа
система* (specific-utility explicitly-purposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-полезностната експлицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б)
специфично-полезностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-utility explicitlypurposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. насоченодефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцираща обща произ35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствена икономическа полезност* (inducing total production economic
utility) [същото като индуцираща обща полезност на производствения икономически запас* (inducing total utility of the production economic stock)] TU(kyp)ig, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцираща
обща потребителна икономическа полезност* (inducing total consumption
economic utility) [същото като индуцираща обща полезност на потребителния икономически запас* (inducing total utility of the consumption economic
stock)] TU(k-yc)ig. Тъй като при индуцираната обща икономическа полезност
възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически
ресурс r, затова този вид полезност се представя като резултатноиндуцираща обща ресурсна икономическа полезност* (resultive-inducing total
resource economic utility) [същото като резултатно-индуцираща обща полезност на възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-inducing total
utility of the reproductional economic economic resource)] TU(z-r)ig. От своя страна резултатно-индуцираната обща полезност на възпроизводствения икономически ресурс може да бъде (а) резултатно-индуцираща обща полезност на
производствения икономически ресурс* (resultive-inducing total utility of the
production economic resource)] TU(z-rp)ig и (б) резултатно-индуцираща обща
полезност на потребителния икономически ресурс* (resultive-inducing total
utility of the consumption economic resource)] TU(z-rc)ig.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата полезност на икономическия ресурс в производството TU(rp) се представя като обща полезност на икономическия фактор TU(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичнополезностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Rx(u)q(s).(p) е означена специфичнополезностната диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
Случаят на индуцираща обща икономическа полезност тук е продуктовоиндуцираща обща полезност на икономическия фактор* (product-inducing
total utility of the economic factor) TU(q-xp)ig = TU(xp). Вж. собствена обща
икономическа полезност, принадлежаща обща икономическа полезност, индуцирана обща икономическа полезност, изисквана обща икономическа полезност и изискваща обща икономическа полезност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------.( xp )
Sus
es ( x ). p

)
S rsxq(.(ssp
). p

)
S rsxq(.(uup
). p

.( qp )
Sus
es ( q ). p

x(sp)=s(xp)

Pxq.(sp)

Kus.(xp)

Rx(u)q(s).(p)

x(up)=u(xp)
TU(xp)

Pxq.(up)
Mxq.(up)

q(sp)=s(qp)

Kus.(qp)

q(up)=u(qp)
TU(qp)

Фиг. 1. Общ вид на специфично-полезностната експлицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцираща обща икономическа полезност* (individual inducing total economic utility) TU(I)(k-y)ig, фирмена индуцираща обща
икономическа полезност* (firm inducing total economic utility) TU(F)(k-y)ig,
обществена индуцираща обща икономическа полезност* (social inducing
total economic utility) TU(S)(k-y)ig и т.н. Според релативистичната теория на
полезността се различават абсолютна индуцираща обща икономическа полезност* (absolute inducing total economic utility) TU(A)(k-y)ig и относителна
индуцираща обща икономическа полезност* (relative inducing total economic
utility) TU(R)(k-y)ig.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцираща обща икономическа полезност TU(k-y)ig = TU(k-y)ig(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за индуцираща обща
консуматорска полезност* (inducing total consumptionary utility) TU(k-y)ig(C),
индуцираща обща стопанска полезност* (inducing total protoeconomic utility)
TU(k-y)ig(P), индуцираща обща пазарно-икономическа полезност* (inducing
total marketly-economic utility) TU(k-y)ig(M) и индуцираща обща финансово37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарно-икономическа полезност* (inducing total financially-marketlyeconomic utility) TU(k-y)igV(N). Общо за всички тях е понятието за индуцираща
обща поддържаща полезност* (inducing total sustenance /sustaining/ utility)
TU(k-y)ig(Z) (за индуцираща обща полезност при поддържането).
ИНДУЦИРАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (inducing total
economic value) (*) – обща икономическа стойност TV(k-y)ig на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа стойност TV(y)pr на запаса y, но чиято величина е индуцираща за друг
възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на y) в процеса
на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитнонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система (последната като подсистема на експлицитно-насоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцираща обща стойност на възпроизводствения
икономически запас* (inducing total value of the reproductional economic stock).
Тя е входен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа възвръщаемост.
Разновидност е на индуциращата обща икономическа ценност. Идентифицира
се в рамките на някаква предметно-стойностна експлицитно-насоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(objective-value explicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic
system) (вж. пълна същностно-стратифицирана икономика). Като пример за
такава може да се посочи определена специфично-стойностна експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа
система* (specific-value explicitly-purposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-стойностната експлицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б)
специфично-стойностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-value explicitlypurposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. насоченодефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически за38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцираща обща производствена икономическа стойност* (inducing total production economic
value) [същото като индуцираща обща стойност на производствения икономически запас* (inducing total value of the production economic stock)] TV(kyp)ig, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцираща
обща потребителна икономическа стойност* (inducing total consumption
economic value) [същото като индуцираща обща стойност на потребителния икономически запас* (inducing total value of the consumption economic
stock)] TV(k-yc)ig. Тъй като при индуцираната обща икономическа стойност
възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически
ресурс r, затова този вид стойност се представя като резултатно-индуцираща
обща ресурсна икономическа стойност* (resultive-inducing total resource
economic value) [същото като резултатно-индуцираща обща стойност на
възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-inducing total value of
the reproductional economic economic resource)] TV(z-r)ig. От своя страна резултатно-индуцираната обща стойност на възпроизводствения икономически ресурс може да бъде (а) резултатно-индуцираща обща стойност на производствения икономически ресурс* (resultive-inducing total value of the
production economic resource)] TV(z-rp)ig и (б) резултатно-индуцираща обща
стойност на потребителния икономически ресурс* (resultive-inducing total
value of the consumption economic resource)] TV(z-rc)ig.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата стойност на икономическия ресурс
в производството TV(rp) се представя като обща стойност на икономическия
фактор TV(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфично-стойностната
експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Rx(v)q(s).(p) е означена специфично-стойностната
диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост. Случаят на индуцираща обща икономическа стойност тук е продуктово-индуцираща обща
стойност на икономическия фактор* (product-inducing total value of the
economic factor) TV(q-xp)ig = TV(xp). Вж. собствена обща икономическа
стойност, принадлежаща обща икономическа стойност, индуцирана обща
икономическа стойност, изисквана обща икономическа стойност и изискваща обща икономическа стойност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------.( xp )
S vs
es ( x ). p

)
S rsxq(.(ssp
). p

)
S rsxq(.(vvp
). p

.( qp )
S vs
es ( q ). p

x(sp)=s(xp)

Pxq.(sp)

Kvs.(xp)

Rx(v)q(s).(p)

x(vp)=v(xp)
TV(xp)

Pxq.(vp)
Mxq.(vp)

q(sp)=s(qp)

Kvs.(qp)

q(vp)=v(qp)
TV(qp)

Фиг. 1. Общ вид на специфично-стойностната експлицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцираща обща икономическа стойност*
(individual inducing total economic value) TV(I)(k-y)ig, фирмена индуцираща
обща икономическа стойност* (firm inducing total economic value) TV(F)(ky)ig, обществена индуцираща обща икономическа стойност* (social inducing total economic value) TV(S)(k-y)ig и т.н. Според релативистичната теория
на стойността се различават абсолютна индуцираща обща икономическа
стойност* (absolute inducing total economic value) TV(A)(k-y)ig и относителна индуцираща обща икономическа стойност* (relative inducing total
economic value) TV(R)(k-y)ig.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцираща обща икономическа стойност TV(k-y)ig = TV(k-y)ig(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за индуцираща обща консуматорска стойност* (inducing total consumptionary value) TV(k-y)ig(C), индуцираща обща стопанска стойност* (inducing total protoeconomic value)
TV(k-y)ig(P), индуцираща обща пазарно-икономическа стойност* (inducing
total marketly-economic value) TV(k-y)ig(M) и индуцираща обща финансово40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарно-икономическа стойност* (inducing total financially-marketlyeconomic value) TV(k-y)ig(N). Общо за всички тях е понятието за индуцираща
обща поддържаща стойност* (inducing total sustenance /sustaining/ value)
TV(k-y)ig(Z) (за индуцираща обща стойност при поддържането).
ИНДУЦИРАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (inducing total
economic worth) (*) – обща икономическа ценност TW(k-y)ig на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа ценност TW(y)pr на запаса y, но чиято величина е индуцираща за друг
възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса
на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитнонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система (последната като подсистема на експлицитно-насоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като индуцираща обща ценност на възпроизводствения икономически запас* (inducing total worth of the reproductional economic stock). Тя
е входен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа възвръщаемост.
Според ценностната икономическа ингредиентост нейни разновидности са
индуциращата обща икономическа стойност и индуциращата обща икономическа полезност. Идентифицира се в рамките на някаква предметноценностна експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-worth explicitly-purposelydefined dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностностратифицирана икономика). Като пример за такава може да се посочи определена специфично-ценностна експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-worth
explicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic system) [в т.ч.
(а) специфично-ценностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б) специфичноценностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (specific-worth explicitly-purposely-defined
dispositional consumption economic system)] (вж. насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице индуцираща обща производствена икономическа ценност* (inducing total production economic worth)
[същото като индуцираща обща ценност на производствения икономически
запас* (inducing total worth of the production economic stock)] TW(k-yp)ig, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице индуцираща обща потребителна икономическа ценност* (inducing total consumption economic
worth) [същото като индуцираща обща ценност на потребителния икономически запас* (inducing total worth of the consumption economic stock)] TW(kyc)ig. Тъй като при индуцираната обща икономическа ценност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически ресурс r, затова този вид ценност се представя като резултатно-индуцираща обща ресурсна икономическа ценност* (resultive-inducing total resource economic worth)
[същото като резултатно-индуцираща обща ценност на възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-inducing total worth of the reproductional
economic economic resource)] TW(z-r)ig. От своя страна резултатноиндуцираната обща ценност на възпроизводствения икономически ресурс може да бъде (а) резултатно-индуцираща обща ценност на производствения
икономически ресурс* (resultive-inducing total worth of the production economic
resource)] TW(z-rp)ig и (б) резултатно-индуцираща обща ценност на потребителния икономически ресурс* (resultive-inducing total worth of the consumption economic resource)] TW(z-rc)ig.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата ценност на икономическия ресурс
в производството TW(rp) се представя като обща ценност на икономическия
фактор TW(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфично-ценностната експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Rx(w)q(s).(p) е означена специфично-ценностната диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост. Случаят на индуцираща обща икономическа ценност тук е продуктово-индуцираща обща
ценност на икономическия фактор* (product-inducing total worth of the economic factor) TW(q-xp)ig = TW(xp). Вж. собствена обща икономическа ценност,
принадлежаща обща икономическа ценност, индуцирана обща икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност, изисквана обща икономическа ценност и изискваща обща икономическа ценност.
ws .( xp )
Ses
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-ценностната експлицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална индуцираща обща икономическа ценност*
(individual inducing total economic worth) TW(I)(k-y)ig, фирмена индуцираща
обща икономическа ценност* (firm inducing total economic worth) TW(F)(ky)ig, обществена индуцираща обща икономическа ценност* (social inducing
total economic worth) TW(S)(k-y)ig и т.н. Според ценностната икономическа
пълнота се конституират индуцираща дуална обща икономическа ценност*
(inducing dual total economic worth) и индуцираща сингуларна обща икономическа ценност* (inducing singular dual total economic worth), в т.ч. индуцираща стойностно-сингуларна обща икономическа ценност* (inducing valuesingular dual total economic worth) и индуцираща полезностно-сингуларна
обща икономическа ценност* (inducing utility-singular dual total economic
worth). Според релативистичната теория на ценността се различават абсолютна индуцираща обща икономическа ценност* (absolute inducing total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic worth) TW(A)(k-y)ig и относителна индуцираща обща икономическа ценност* (relative inducing total economic worth) TW(R)(k-y)ig.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
индуцираща обща икономическа ценност TW(k-y)ig = TW(k-y)ig(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за индуцираща обща
консуматорска ценност* (inducing total consumptionary worth) TW(k-y)ig(C) [в
т.ч. индуцираща обща консуматорска полезност TU(k-y)ig(C) и индуцираща
обща консуматорска стойност TV(k-y)ig(C)], индуцираща обща стопанска
ценност* (inducing total protoeconomic worth TW(k-y)ig(P) [в т.ч. индуцираща
обща стопанска полезност TU(k-y)ig(P) и индуцираща обща стопанска стойност
TV(k-y)ig(P)], индуцираща обща пазарно-икономическа ценност* (inducing
total marketly-economic worth) TW(k-y)ig(M) [в т.ч. индуцираща обща пазарноикономическа полезност TU(k-y)ig(M) и индуцираща обща пазарноикономическа стойност TV(k-y)ig(M)] и индуцираща обща финансовопазарно-икономическа ценност* (inducing total financially-marketly-economic
worth) TW(k-y)ig(N) [в т.ч. индуцираща обща финансово-пазарно-икономическа
полезност TU(k-y)ig(N) и индуцираща обща финансово-пазарно-икономическа
стойност TV(k-y)ig(N)]. Общо за всички тях е понятието за индуцираща обща
поддържаща ценност* (inducing total sustenance /sustaining/ worth) TW(ky)ig(Z) [в т.ч. индуцираща обща поддържаща полезност TU(k-y)ig(Z) и индуцираща обща поддържаща стойност TV(k-y)ig(Z)] (за индуцираща обща ценност
при поддържането).

ИНЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextensive economic
growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната
бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена екстензивност на икономическия растеж GE по-голяма от нула (това е инекстензивността на икономическия растеж) и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH по-малка от единица (това е субцялостната екстратензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия
растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GE > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AH < 1) в различните си варианти може да има само такъв
принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GE + AH = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният икономически растеж, преобладаващо-екстензивният икономически растеж, предимно-екстензивният икономически растеж, изцяло-екстензивният
икономически растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж,
анизотропно-екстензивният
икономически
растеж,
изохипогенноекстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстензивният
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически растеж, хомогенно-екстензивният икономически растеж, деекстратензивният
икономически растеж, изцяло-инекстензивният икономически растеж и преобладаващо-инекстензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инекстензивния растеж са инекстензивният продуктов икономически растеж* (inextensive product economic growth), инекстензивният факторов икономически растеж* (inextensive factor economic
growth), инекстензивният полезностен икономически растеж* (inextensive
utility economic growth), инекстензивният стойностен икономически растеж* (inextensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също инекстензивният стационарен икономически растеж* (inextensive stationary
economic growth) и инекстензивният нестационарен икономически растеж* (inextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инекстензивен икономически растеж;
инекстензивен икономически растеж;
предимно-инекстензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато инекстензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инекстензификация на икономическия растеж (покачване на инекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инекстензитета в темпа на растежа), а когато
инекстензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това
е субинекстензификация на икономическия растеж (спадане на инекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
инекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextensity of
the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж, която е
по-голяма от нула; относително изразено положително участие E > 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва инекстензивността до единица, е субцялостната екстратензивност на икономическия
растеж (последната същото като хипогенна екстратензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстензивността на икономическия растеж. Тя е частното между инекстензитета на икономическия
растеж e > 0 и темпа на растежа. Съставки на инекстензивността са суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната екстензивност на икономическия растеж, предимствената екстензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на
икономичесикия растеж, миноритарната екстензивност на икономическия
растеж.
Разновидности на инекстензивността са инекстензивността на продуктовия икономически растеж* (inextensity of the product economic growth),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инекстензивността на факторовия икономически растеж* (inextensity of
the factor economic growth), инекстензивността на полезностния икономически растеж* (inextensity of the utility economic growth), инекстензивността на стойностния икономически растеж* (inextensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инекстензивност на икономическия растеж* (constant inextensity of the economic
growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инекстензивност на икономическия растеж* (variable inextensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива инекстензивност на икономическия растеж*
(temporally-variable inextensity of the economic growth) и невремевопроменлива инекстензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable inextensity of the economic growth)]. Промените на инекстензивността
се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инекстензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
инекстензивност са (а) покачващата се инекстензивност на икономическия
растеж* (raising inextensity of the economic growth), което е инекстензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата инекстензивност на икономическия растеж* (subsiding inextensity of the economic growth), което е
субинекстензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инекстензивност образуват понятието за неспадаща
инекстензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inextensity of the
economic growth) [което е несубинекстензификация на икономическия растеж* (unsubinextensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата инекстензивност образуват понятието за непокачваща се инекстензивност на икономическия растеж* (unraising inextensity of the economic
growth) [което е неинекстензификация на икономическия растеж* (uninextensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextensity of
the economic growth) (ки) – във:
инекстензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена екстензивност на икономическия растеж);
утвърдена инекстензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена екстензивност на икономическия растеж).
ИНЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextensitial
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 инекстензивността
на икономическия растеж (вж. и инекстензитет 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 инекстензивността) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextensitial economic growth) (ки) – във:
инекстензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инекстензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-екстензивностен икономически растеж).
ИНЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextensivity of
the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж, който е поголям от нула; абсолютно изразено положително участие e > 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва инекстензитета до темпа на растежа y, е субцялостният екстратензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиекстензитета на икономическия растеж. Частното между инекстензитета и темпа на растежа е
инекстензивността на икономическия растеж E > 0. Съставки на инекстензитета са суперцялостният екстензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният екстензитет на икономическия растеж, предимственият
екстензитет на икономическия растеж, балансираният екстензитет на
икономичесикия растеж, миноритарният екстензитет на икономическия
растеж.
Разновидности на инекстензитета са инекстензитетът на продуктовия
икономически растеж* (inextensivity of the product economic growth), инекстензитетът на факторовия икономически растеж* (inextensivity of the
factor economic growth), инекстензитетът на полезностния икономически
растеж* (inextensivity of the utility economic growth), инекстензитетът на
стойностния икономически растеж* (inextensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инекстензитет на икономическия растеж* (constant inextensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инекстензитет на икономическия растеж* (variable inextensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив инекстензитет на икономическия растеж*
(temporally-variable inextensivity of the economic growth) и невремевопроменлив инекстензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable inextensivity of the economic growth)]. Промените на инекстензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
инекстензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия
инекстензитет са (а) покачващият се инекстензитет на икономическия
растеж* (raising inextensivity of the economic growth), което е инекстензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият инекстензитет на икономическия растеж* (subsiding inextensivity of the economic growth), което е су49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният
и покачващият се инекстензитет образуват понятието за неспадащ инекстензитет на икономическия растеж* (unsubsiding inextensivity of the economic
growth) [което е несубинекстензивиране на икономическия растеж* (unsubinextensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инекстензитет образуват понятието за непокачващ се инекстензитет на икономическия растеж* (unraising inextensivity of the economic growth) [което е неинекстензивиране на икономическия растеж* (uninextensivition of the
economic growth)].
ИНЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инекстензитет на икономическия растеж;
утвърден инекстензитет на икономическия растеж (същото като утвърден екстензитет на икономическия растеж).
ИНЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
инекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инекстензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
инекстензисуфикация на икономическия растеж* (inextensisufication of the
economic growth) [което е същото като инекстензифициране на икономическия растеж* (inextensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва инекстензидефикация на икономическия растеж* (inextensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextertensive
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN по-голяма от нула (това е инекстертензивността на икономическия растеж) и прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM по-малка от единица (това е субцялостната интертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от
външния фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GN > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван
от вътрешния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез
коефициента AM < 1) в различните си варианти може да има само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GN + AM = 1 (вж. фактори
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният
икономически растеж, преобладаващо-екстертензивният икономически растеж,
предимно-екстертензивният
икономически
растеж,
изцялоекстертензивният икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж, анизотропно-екстертензивният икономически растеж,
изохипогенно-интертензивният икономически растеж, изохипогенноекстертензивният икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж, хипергенно-екстертензивният икономически растеж,
хетерогенно-интертензивният
икономически
растеж,
хетерогенноекстертензивният икономически растеж, хомогенно-екстертензивният икономически растеж, деинтертензивният икономически растеж, изцялоинекстертензивният
икономически
растеж
и
преобладаващоинекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на инекстертензивния растеж са инекстертензивният
продуктов икономически растеж* (inextertensive product economic growth),
инекстертензивният факторов икономически растеж* (inextertensive factor economic growth), инекстертензивният полезностен икономически растеж* (inextertensive utility economic growth), инекстертензивният
стойностен икономически растеж* (inextertensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инекстертензивният стационарен икономически
растеж* (inextertensive stationary economic growth) и инекстертензивният
нестационарен икономически растеж* (inextertensive non-stationary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).

ИНЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextertensive economic growth) (ки) – във:
изцяло-инекстертензивен икономически растеж;
инекстертензивен икономически растеж;
предимно-инекстертензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстертензивен икономически растеж.
ИНЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа
на икономическия растеж. Когато инекстертензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е инекстертензификация на икономическия растеж (покачване на инекстертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инекстертензитета в темпа на
растежа), а когато инекстертензивирането става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субинекстертензификация на икономическия растеж
(спадане на инекстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на инекстертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж, която е по-голяма от нула; относително изразено положително участие N
> 0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing и complementary). Интертензивността на икономическия растеж,
която се допълва от инекстертензивността до единица, е субцялостната интертензивност на икономическия растеж (последната същото като хипогенна
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
52

1055

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстертензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между инекстертензитета на икономическия растеж n > 0 и темпа на растежа. Съставки на инекстертензивността са суперцялостната екстертензивност
на икономическия растеж, достатъчно-цялостната екстертензивност на
икономическия растеж, предимствената екстертензивност на икономическия растеж, балансираната екстертензивност на икономичесикия растеж,
миноритарната екстертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инекстертензивността са инекстертензивността на
продуктовия икономически растеж* (inextertensity of the product economic
growth), инекстертензивността на факторовия икономически растеж*
(inextertensity of the factor economic growth), инекстертензивността на полезностния икономически растеж* (inextertensity of the utility economic
growth), инекстертензивността на стойностния икономически растеж*
(inextertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инекстертензивност на икономическия растеж* (constant inextertensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инекстертензивност на икономическия растеж* (variable inextertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инекстертензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable inextertensity of the economic
growth) и невремево-променлива инекстертензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable inextertensity of the economic growth)]. Промените на инекстертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива инекстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инекстертензивност са (а) покачващата
се инекстертензивност на икономическия растеж* (raising inextertensity of
the economic growth), което е инекстертензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата инекстертензивност на икономическия растеж*
53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subsiding inextertensity of the economic growth), което е субинекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инекстертензивност образуват понятието за неспадаща инекстертензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inextertensity of the
economic growth) [което е несубинекстертензификация на икономическия
растеж* (unsubinextertensification of the economic growth)], а постоянната и
спадащията инекстертензивност образуват понятието за непокачваща се инекстертензивност на икономическия растеж* (unraising inextertensity of the
economic growth) [което е неинекстертензификация на икономическия растеж* (uninextertensification of the economic growth)].

ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextertensity of the economic growth) (ки) – във:
инекстертензивност на икономическия растеж;
утвърдена инекстертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена екстертензивност на икономическия растеж).
ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextertensitial 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 инекстертензивността на
икономическия растеж (вж. и инекстертензитет 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 инекстертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextertensitial economic growth) (ки) – във:
инекстертензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инекстертензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-екстертензивностен икономически растеж).
ИНЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж, който е по-голям от нула; абсолютно изразено положително участие n >
0 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в темпа на икономи54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната
роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Интертензитетът на икономическия растеж, който се
допълва от инекстертензитета до темпа на растежа y, е субцялостният интертензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен 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. Частното между инекстертензитета и
темпа на растежа е инекстертензивността на икономическия растеж N > 0.
Съставки на инекстертензитета са суперцялостният екстертензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният екстертензитет на икономическия растеж, предимственият екстертензитет на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономичесикия растеж, миноритарният екстертензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инекстертензитета са инекстертензитетът на продуктовия икономически растеж* (inextertensivity of the product economic
growth), инекстертензитетът на факторовия икономически растеж* (inextertensivity of the factor economic growth), инекстертензитетът на полезностния икономически растеж* (inextertensivity of the utility economic
growth), инекстертензитетът на стойностния икономически растеж*
(inextertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инекстертензитет на икономическия растеж* (constant inextertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив инекстертензитет на икономическия растеж* (variable inextertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инекстертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inextertensivity of the economic growth) и
невремево-променлив инекстертензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable inextertensivity of the economic growth)]. Промените на инекстертензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на при55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------раста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив инекстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инекстертензитет са (а) покачващият се инекстертензитет на икономическия растеж* (raising inextertensivity of the
economic growth), което е инекстертензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият инекстертензитет на икономическия растеж* (subsiding
inextertensivity of the economic growth), което е субинекстертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се
инекстертензитет образуват понятието за неспадащ инекстертензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding inextertensivity of the economic growth)
[което е несубинекстертензивиране на икономическия растеж* (unsubinextertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инекстертензитет образуват понятието за непокачващ се инекстертензитет на икономическия растеж* (unraising inextertensivity of the economic growth) [което е
неинекстертензивиране на икономическия растеж* (uninextertensivition of
the economic growth)].
ИНЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextertensivity of the economic growth) (ки) – във:
инекстертензитет на икономическия растеж;
утвърден инекстертензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден екстертензитет на икономическия растеж).
ИНЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на
инекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инекстертензисуфикация на икономическия растеж*
(inextertensisufication of the economic growth) [което е същото като инекстер56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензифициране на икономическия растеж* (inextertensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва инекстертензидефикация на икономическия растеж* (inextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextratensive
economic growth) – същото като интензивен икономически растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextratensive
economic growth) (ки) – във:
изцяло-инекстратензивен икономически растеж;
инекстратензивен икономически растеж (същото като интензивен икономически растеж);
предимно-инекстратензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстратензивен икономически растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(inextratensive factor of the economic growth) – същото като интензивен фактор
на икономическия растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextratensivition of the economic growth) – същото като интензивиране на икономическия растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextratensity of the economic growth) – същото като интензивност на икономическия
растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextratensity of the economic growth) (ки) – във:
утвърдена инекстратензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена екстратензивност на икономическия растеж).
ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextratensitial economic growth) – същото като интензивностен икономически растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inextratensitial economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инекстратензивностен икономическия растеж (същото като интензивностен икономически растеж);
утвърдено-инекстратензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-екстратензивностен икономически растеж).
ИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextratensivity of the economic growth) – същото като интензитет на икономическия
растеж.
ИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inextratensivity of the economic growth) (ки) – във:
инекстратензитет на икономическия растеж (същото като интензитет
на икономическия растеж);
утвърден инекстратензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден екстратензитет на икономическия растеж).
ИНЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextratensification of the economic growth) – същото като интензификация на
икономическия растеж.
ИНЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (injective economic function), взаимоеднозначна икономическа функция, инивалентна икономическа функция, – икономическа функция f : X → Y, при която от равенството
f(x) = f(x′) следва, че x = x′ за кои да е x и x′ от областта на определението на
икономическата функция Df, където X и Y са икономически множества и където x ∈ X и y ∈ Y . Тя е идентична с понятието за инективно икономическо
изображение [т.е. за взаимноеднозначно или още – инивалентно икономическо изображение* (inivalent economic mapping)], което от своя страна е съставено от (1) инективен икономически оператор* (injective economic
operator) [т.е. взаимноеднозначен икономически оператор* (one-to-one
economic operator) или още – инивалентен икономически оператор*
(inivalent economic operator)] и (2) инективно икономическо съответствие*
(injective economic correspondence) [т.е. взаимноеднозначно икономическо съответствие* (one-to-one economic correspondence) или още – инивалентно
икономическо съответствие* (inivalent economic correspondence)]. Така че и
самата инективна икономическа функция се състои от инективен икономически оператор и инективно икономическо съответствие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЕКТИВНО ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(injective isometric economic mapping) – подразбира се като изометрично икономическо изображение.
ИНЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (injective economic
mapping), икономическа инекция, инекция в икономиката, взаимноеднозначно икономическо изображение, инективна икономическа функция, –
икономическо изображение, за изясняването на което да предположим, че
X ⊂ A, Y ⊂ B и φ : A → B, а Y е множеството от икономически образи на всички x ∈ X , където A, B, X и Y са икономически множества, а φ е икономическо
изображение. Тогава икономическото множество Y е икономически образ на X
[т.е. Y = φ (X)]. Ако едновременно с това φ (x) ∉ Y за x ∉ X, тогава икономическото множество X е икономически първообраз на Y [т.е. X = φ–l (Y)]. В случай че
при тези предпоставки, ако от x′ ≠ x′′ следва, че ϕ( x′) ≠ ϕ( x′′), тогава φ е инективно икономическо изображение или още икономическа инекция, което означава, че е взаимноеднозначно икономическо изображение. На него отговаря
инективно икономическо съответствие.
ИНЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (injective economic
mapping) (ки) – във:
инективно икономическо изображение;
инективно изометрично икономическо изображение;
несюрективно инективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение).
ИНЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (injective economic
correspondence) – икономическо съответствие, постигано чрез инективно
икономическо изображение. Вж. и също икономическо изображение.
ИНЕКТИРАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА* (functional economic spaces injection) – същото като влагане на
функционални икономически пространства.
ИНЕКЦИЯ (injection) (кд) – във: икономическа инекция (същото като инективно икономическо изображение).
ИНЕРТНО ТЕГЛО НА ЗАГУБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ ВНОСНИТЕ МИТА (deadweight economic-welfare loss of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------import tariffs) (в межд.) – същото като нетен ефект на вносните мита върху
икономическото благосъстояние.

ИНЕРТНО ТЕГЛО НА ЗАГУБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ ИМПОРТНИТЕ КВОТИ (deadweight economic-welfare
loss of import quotas) (в межд.) – същото като нетен ефект на импортните
квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.).
ИНЕРТНО ТЕГЛО НА ПЕЧАЛБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ (deadweight economic-welfare
profit of customs union) (в межд.) – същото като нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в межд.).
ИНЕРТНО ТЕГЛО НА ПЕЧАЛБАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ОТ ОТКЛОНЯВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯ (deadweight economic welfare profit of trade diversion) (ки) – във:
относително инертно тегло на печалбата на икономическо благосъстояние от отклоняването на търговия (в межд.) (същото като нетен ефект на
относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.)).
ИНЕРЦИОНЕН ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (inertial dynamic economic model), некинематичен динамичен икономически модел,
динамичен икономически преобразувател, – модел на икономическата динамика (динамичен икономически модел) на икономическа система, отчитащ
нейните инерционни и демпфериращи свойства на закъсняващата реакция в
икономическия процес, които намират израз в лагови икономически явления.
Негови видове са дискретният инерционен динамичен икономически модел и
непрекъснатият инерционен динамичен икономически модел. (В литературата
динамичните модели обикновено се отъждествяват с инерционните модели, а
кинематичните, т.е. безинерционните, се класифицират отделно от динамичните. Тази класификация е неиздържана, тъй като не отчита динамичния момент във функционалното поведение на кинематичните модели.) Вид структурно-функционален модел на динамичната икономическа система. Лаговите
икономически явления са изоставане във времето на реакцията на икономическата система по отношение на развитието на факторите, обуславящи нейното
поведение. Изразяват се (респ. се маркират) чрез промеждутъка от времето
(наричан икономически лаг), в което се намират изходните и входните пара60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метри на икономическата система (изходните и входните динамични икономически характеристики), и може да се интерпретират като шумов процес. Лагът се обяснява с положението, че икономическата система в действителност
не функционира мигновено, а преобразува икономическите ингредиенти и
икономическата информация за определено време. Неговата продължителност
(закъснението във времето) включва две съставки: (1) времето, което е обективно необходимо за нормалното осъществяване (нормалното протичане) на
икономическия процес (то произтича от същностната природа на икономическата система, в която се извършва процесът); (2) закъснение във времето, което е породено от фактори, смущаващи нормалното протичане на икономическия процес. Под въздействието на тези обстоятелства икономическият резултат (изходът на икономическата система) се появява по-късно от момента на
включването в нея на икономическите фактори (на входа на икономическата
система). Това показва, че е налице лагова икономическа система.
ИНЕРЦИОНЕН ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (inertial dynamic economic model) (ки) – във:
дискретен инерционен динамичен икономически модел;
инерционен динамичен икономически модел;
линеен непрекъснат инерционен динамичен икономически модел (вж.
непрекъснат инерционен динамичен икономически модел);
непрекъснат инерционен динамичен икономически модел.
ИНЕРЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (inertial economic model) (ки)
– във:
инерционен динамичен икономически модел;
дискретен инерционен динамичен икономически модел;
линеен непрекъснат инерционен динамичен икономически модел (вж.
непрекъснат инерционен динамичен икономически модел);
непрекъснат инерционен динамичен икономически модел.
ИНЕРЦИОННА ГЪВКАВА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА*
(inertial flexible /elastic/ economic feedback) – вж. гъвкава обратна икономическа връзка.
ИНЕРЦИОННА ИНФЛАЦИЯ (inertionary inflation) (в макр.) – инфлация (в
макр.) с постоянен [за няколко бизнес цикъла (в макр.)] темп на прираста на
абсолютното равнище на цените (в макр.). Това е тип антиципирана инфла61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция (в макр.), демонстриращ схващането, че всяка инфлация се стреми да запази достигнатото в предходния етап значение. В противен случай настъпват
внезапни (неочаквани, неантиципирани) изменения в темпа на инфлацията (в
макр.). Инерционната инфлация стои в основата на характеризиращата се с
промени действителна (фактически реализирана) инфлация. Действителната
инфлация може се разглежда като сума от две съставки (всяка от които има
своето относително самостоятелно обяснение), първата от които е инерционната инфлация, а втората – чистите колебания в темпа на инфлацията, представляващи разликата между действително реализираната и инерционната инфлация. Затова обикновено при сключването на стопанските договори под внимание се взема и се отчита темпът на инерционната инфлация, т.е. на очакваното със сигурност равнище на инфлационното покачване на цените. Всички
институции – предприемачите, финансовите и кредитните органи, правителството, домакинствата, изобщо икономическите агенти (респ. икономическите
единици), възприемат това равнище. Темпът на инерционната инфлация може
да бъде 2, 4, 7 и т.н. процента. Веднъж възприет, той се самоподдържа, т.е. няма причини да не се реализира. Затова инфлацията може да съществува дори
само заради това, че тя се очаква и отчита на предишното равнище, към което
икономическите агенти (респ. икономическите единици) са се настроили и
приспособили, т.е. адаптирали са се и съобразно със своите адаптивни очаквания осигуряват инфлационен импулс (inflationary impulse) (в макр.) като своеобразен механизъм за поддържане на състоянието на динамично равновесие на
функциониращата макроикономическа система. Само сътресения от различно
естество, излизащи извън техните инфлационни очаквания, могат да изведат
разглежданата система от състоянието й на инерционна инфлация.
Механизмът на протичането на инерционната инфлация е показан на фиг.
1. Приемаме, че темпът на инерционната инфлация е стабилизиран на 5 %, т.е.
че ежегодно абсолютното равнище на цените (в макр.) [дефлаторът (в
макр.)] се покачва с еднакъв темп от 5 %. Изходното състояние на макроикономическото продуктовопазарно равновесие е определено от кривата на агрегатното продуктово търсене (в макр.) AD0 и кривата на аргегатното продуктово предлагане (в макр.) AS0, както и с равновесната точка E0. Равновесният обем на производството е изравнен с реалния потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.) Y0, т.е. Y* = Y0, а равновесният ценови индекс (равновесното абсолютно равнище на цените) при изходното състояние на системата,
отговарящо на това положение, е P0. Инфлационните очаквания (в макр.) на
всички икономически агенти са равни на инерционното равнище на инфлация62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та – всички те очакват за една година равнището на цените да нарасне с 5 %.
Тези очаквания се залагат в разходите, в резултат на което за една година кривата на агрегатното продуктово предлагане се измества нагоре и наляво до позицията AS1.
Абсолютно равнище
на цените
YY

P

AD′

E2

P2
P′

AD2

E′
AS2

P1

E1
AD1

P0

AS1

E0
AD0

AS0
Y0

Y′

Y
Реален брутен
вътрешен продукт

Фиг.1. Механизъм на протичане на инерционната инфлация

Изравняването на доходите с разходите (при макроикономическа политика, задържаща производството върху неговата потенциална граница) измества
нагоре и надясно кривата на агрегатното продуктово търсене до позицията
AD1. В крайна сметка точката на макроикономическото продуктовопазарно
равновесие E0 се измества до позицията E1, като равновесният обем на продукта се задържа на същото равнище, а абсолютното равнище на цените нараства
инфлационно с 5 % от P0 на равнището P1, например от 1 на 1,05 (респ. от 100
на 105 процента), т.е. P1 = 1,05.P0. През следващата година механизмът на
инерционната инфлация функционира по същия начин и води до аналогични
63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултати: кривата на съвкупното продуктово предлагане се измества до позицията AS2, кривата на съвкупното продуктово търсене – до позицията AD2,
точката на равновесието – до позицията E2, а равнището на цените нараства
инфлационно с 5 % от P1 на P2, където: P2 = 1,05. P1 = 1,052. P0 = 1,1025. Забелязваме важното обстоятелство, че при един и същ (постоянен) темп на инфлация абсолютното равнище на цените (средният ценови индекс) нараства с
всяка измината година ускорено в сравнение с една постоянна база, т.е. изразеното в процентни пунктове ежегодно нарастване на ценовия индекс се увеличава. Или което е същото, равномерното нарастване на средното равнище на
цените по отношение на базовата година съответствува на снижаващ се темп
на инфлацията.
Механизмът на протичането на инерционната инфлация може да бъде разглеждан като основна теоретична схема, върху която да се анализират различни варианти на протичането на инфлацията изобщо. Нека например да предположим, че при прехода на макроикономиката от първото към третото състояние (фиг. 1) след формирането на нарасналото равнище на разходите, олицетворено от кривата на агрегатното продуктово предлагане AS2, кривата на
агрегатното продуктово търсене AD1 не отговори (в резултат на ограничения в
нарастването на доходите и търсенето) с адекватно на природата на инерционната инфлация преместване върху позицията AD2, а се установи върху позицията AD'. Тогава точката на макроикономическото равновесие E1 вместо да се
измести върху позицията E2, се установява на положението E'. Това означава
да се получи спад в производството от Y0 на Y'. Новото равновесно равнище на
ценовия индекс е P'. И макар че е индуцирано снижаване в обема на производството и че инфлационното нарастване на цените не е така високо, колкото
P2, все пак е налице определена инфлация – средният ценови индекс се е увеличил от P1 на P'. Наличието на инфлация въпреки задействуването на една
антиинфлационна политика на свиване на макроикономическата активност в
случая показва, че в икономиката се съдържат определени инертни елементи
на разходите като проявление на осъществилата се през предходния период
инерционна инфлация, при което предприемачите отчитат (според инфлационните си очаквания) обичайното годишно нарастване на цените и разходите.
ИНЕРЦИОННА ОБРАТНА ВРЪЗКА (inertial feed-back) (ки) – във:
инерционна гъвкава обратна икономическа връзка (вж. гъвкава обратна икономическа връзка);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инерционна обратна икономическа връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация);
успоредна стабилизация на икономическата система при инерционна
обратна връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация).
ИНЕРЦИОННА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА*
economic feed-back) – вж. успоредна икономическа стабилизация.

(inertial

ИНЕРЦИОННА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (inertial economic
feed-back) (ки) – във:
инерционна гъвкава обратна икономическа връзка (вж. гъвкава обратна икономическа връзка);
инерционна обратна икономическа връзка (вж. успоредна икономическа стабилизация).
ИНЕРЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО* (inertial economic component)
– вж. коригиращо икономическо звено.
ИНЕРЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО ОТ ПЪРВИ РЕД (inertial
ecocnomic link for fist sequense) – линеен непрекъснат динамичен икономически преобразувател от първи ред с общ вид
d k y п (t )
d k −1 yп (t )
ak
+ a k −1
+ ... + a0 yп (t ) = I (t ),
dt k
dt k −1
I (t) = 0, ако t ≤ 0, I (t) = 1, ако t > 0,

когато k = 1 и където k е редът на диференциалното уравнение, използван за
решаване (определяне) на функцията на прехода на динамичния икономически
модел yп(t). Ето защо функцията на прехода на инерционното икономическо
звено от първи ред се определя чрез решаването на диференциалното уравнение от първи ред
a1

yп (t )
+ a0 yп (t ) = I (t ), a1 / a0 ≥ 0,
dt

I (t) = 0, ако t ≤ 0, I (t) = 1, ако t > 0,

Тя е представена от решението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a1
t
1 
a0 
yп (t ) =
1− e
I (t ).

a0 



С a1 е изразено демпфериращото свойство (вж. икономическо демпфериране)
на тази динамична икономическа система. Когато a1 е различно от нула, е налице закъсняваща реакция (на изхода по отношение на входа) и този модел на
икономическата динамика (динамичният икономически модел) е инерционен.
Преходният икономически процес в системата е толкова по-бърз, колкото коефициентът a1 е по-малък. Когато a1 = 0, непрекъснатият инерционният динамичен икономически модел на разглежданата икономическа система се превръща в кинематичен, т.е. в кинематичен динамичен икономически модел.
ИНЕФИКАСНО БЛАГО* (ineffectual good) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИНЕФИКАСНО БЛАГО (ineffectual good) (ки) – във:
инефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
инефикасно икономическо благо.
ИНЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (ineffectual economic good),
посредническо икономическо благо, (*) – работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическото посредничество; една от разновидностите на работното икономическо благо и на
поддържащото икономическо благо (последното същото като префикасно
икономическо благо или просто като икономическо благо). То е резултат от
инефикасна икономическа дейност* (ineffectual economic activity /work/), означавана като икономическо посредничество [и като посредническа икономическа дейност (intermediary economic activity /work/)] (вж. икономическа
дейност) (а благото – като посредническо икономическо благо), и оказва посредническо икономическо въздействие върху околната среда. Инефикасното
икономическо благо удовлетворява инефикасни икономически потребности* (ineffectual economic needs /necessities/) [същото като посреднически икономически потребности* (intermediary economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото посредничество) (в т.ч. инефикасни икономически потребности на поддържащата и на
супериалната сфера). В областта на инефикасната икономическа дейност, където се създава инефикасното икономическо благо, се конституира понятието
за икономическа инефикасност (същото като посредническа икономическа ар66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят
средната икономическа инефикасност* (average economic ineffectuality)
[същото като средна посредническа икономическа артипрефикасност*
(average intermediary economic artipreffectuality)] и пределната икономическа
инефикасност* (marginal economic ineffectuality) [същото като пределна посредническа икономическа артипрефикасност* (marginal intermediary
economic artipreffectuality)]. В зависимост от това в коя възпроизводствена фаза възниква, инефикасното икономическо благо има три разновидности (за които то представлява общо понятие): пазарно икономическо благо, фиансовопазарно икономическо благо и дистрибутивно икономическо благо.
Съвкупност от инефикасни икономически блага в определен обхват образува инефикасно икономическо богатство* (ineffectual economic wealth) [същото като посредническо икономическо богатство* (intermediary economic
wealth)] в същия обхват. Инефикасното икономическо благо може да бъде само нематериално инефикасно икономическо благо* (immateral ineffectual
economic good) [същото като нематериално посредническо икономическо
благо* (immateral intermediary economic good)] [на което отговаря понятието за
нематериално инефикасно икономическо богатство* (immaterial ineffectual
economic wealth)]. Съответно на това се конституира понятието за нематериална икономическа инефикасност* (immaterial economic ineffectuality) [в т.ч.
средна нематериална икономическа инефикасност* (average immaterial
economic ineffectuality) и пределна нематериална икономическа инефикасност* (marginal immaterial economic ineffectuality)].
В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
дейност, която го сътворява, инефикасното икономическо благо има една разновидност. Това е инесефикасното икономическо благо* (ineseffectual
economic good) [същото като вторично посредническо икономическо благо*
(secondary intermediary economic good)] [тъй като то няма относителносамостоятелна опредметеност, като създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление, и
на него отговаря понятието за икономическа инесефикасност* (economic
ineseffectuality), същото като вторична посредническа икономическа артипрефикасност* (secondary intermediary economic artipreffectuality), вторична
икономическа инефикасност* (secondary economic ineffectuality)].
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
инефикасното икономическо благо са (1) инефективното икономическо бла67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го* (ineffective economic good) [същото като пряко посредническо икономическо благо* (direct intermediary economic good), инедификасно икономическо
благо* (inediffectual economic good)] [когато то се интерпретира като резултат
от функционирането на правата икономическа връзка в разглежданата система и тогава на него отговаря понятието за икономическа инефективност*
(economic ineffectivity), същото като икономическа инедификасност*
(economic inediffectuality), пряка посредническа икономическа артипрефикасност* (direct intermediary economic artipreffectuality), посредническа икономическа ефективност* (intermediary economic effectivity)] и (2) квазиинефективното икономическо благо* (quasi-ineffective economic good) [същото
като непряко посредническо икономическо благо* (indirect intermediary
economic good), инеиндификасно икономическо благо* (ineindiffectual
economic good)] [когато то се интерпретира като резултат от функционирането
на обратната икономическа връзка в системата и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазиинефективност* (economic quasiineffectivity), същото като икономическа инеиндификасност* (economic
ineindiffectuality), непряка посредническа икономическа артипрефикасност* (indirect intermediary economic artipreffectuality), посредническа икономическа квазиефективност* (intermediary economic quasi-effectivity)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за инефикасно консуматорско благо* (ineffectual
consumptionary good), инефикасно стопанско благо* (ineffectual
protoeconomic good), инефикасно пазарно-икономическо благо* (ineffectual
marketly-economic good) и инефикасно финасово-пазарно-икономическо благо* (ineffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за инефикасно поддържащо благо* (ineffectual sustenance /sustaining/
good) (за инефикасно благо при поддържането).
ИНЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (ineffectual economic
wealth) – вж. инефикасно икономическо благо.
ИНЕФИКАСНОСТ (ineffectuality /inefficacy/) (кд) – във:
икономическа инефикасност.
ИНЖЕКЦИИ (injections) (в макр.), вливане (в макр.), – съвкупност от такива
форми на използуването на дохода (в макр.) извън сферата на потреблението
(в макр.), чието изменение предизвиква (при постоянни други условия) едно68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочни промени в макроикономическата активност: нарастването на инжекциите води до увеличаване на обема на брутния вътрешен продукт (в макр.),
а съкращаването им – до неговото намаляване. Към тях се числят независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса, правителствените разходи (в макр.) и
износът (в макр.).
ИНЖЕКЦИИ (injections) (кд) – във:
агрегатни нетни инжекции (в межд.);
външни инжекции (в межд.);
вътрешни инжекции (в межд.);
инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
инжекции (в макр.);
инжекции на международния сектор (в межд.);
нетни външни инжекции (в межд.);
нетни инжекции на международния сектор (в межд.);
нетни инжекции на правителствения сектор (в межд.);
нетни инжекции на частния сектор (в межд.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в отворена икономика (в межд.) (същото като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.));
разширени инжекции (в макр.);
разширени инжекции с включени инвестиции (в макр.);
разширени инжекции с включени инвестиции и правителствени разходи (в
макр.);
разширени инжекции с включени инвестиции, правителствени разходи и
износ (в макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанего на
доход и инжекциите (в макр.);
69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
функция на нетните външни инжекции (в межд.).
ИНЖЕКЦИИ В ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА (injections in closed economy)
(ки) – във:
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.).
ИНЖЕКЦИИ В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (injections in open economy)
(ки) – във:
равенство между изтичането на доход и инжекциите в отворена икономика (в межд.) (същото като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.)).
ИНЖЕКЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕКТОР (external sector injections)
(в межд.) – разлика между износа (в макр.) и вноса (в макр.) на макроикономическо равнище [същото като нетен експорт (в макр.)].
ИНЖЕКЦИИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР (government sector injections) (ки) – във:
нетни инжекции на правителствения сектор (в межд.).
ИНЖЕКЦИИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР (private sector injections) (ки) – във:
нетни инжекции на частния сектор (в межд.).
ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (leakages with investment)
(ки) – във:
разширени инжекции с включени инвестиции (в макр.);
разширени инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
разширени инжекции с включени инвестиции и правителствени разходи (в
макр.).
ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
РАЗХОДИ (injections with investment and government expenditure) (ки) – във:
разширени инжекции с включени инвестиции и правителствени разходи (в
макр.);
70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширени инжекции с включени инвестиции, правителствени разходи и
износ (в макр.).
ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ
РАЗХОДИ И ИЗНОС (leakages with investment, government expenditure and
export) (ки) – във:
разширени инжекции с включени инвестиции, правителствени разходи и
износ (в макр.).
ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (injections
with government expenditure) (в макр.) (*) – сума от независимите инвестиции
(в макр.) на бизнеса и правителствените разходи (в макр.).
ИНЖЕКЦИИ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ (injections
with government expenditure) (ки) – във:
разширени инжекции с включени инвестиции и правителствени разходи (в
макр.);
инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
разширени инжекции с включени правителствени разходи (в макр.).
ИНЖЕКЦИЯ (injection) (кд) – във:
инвестиционно равенство между изтичанията на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанията на доход и
инжекциите (в макр.);
инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
инжекции (в макр.);
равенство между изтичанието на доход и инжекциите (в макр.);
разширени инжекции (в макр.);
разширени инжекции с включени инвестиции (в макр.);
разширени инжекции с включени правителствени разходи (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.).
ИНИВАЛЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (inivalent economic
function) – същото като инективна икономическа функция.
ИНИДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (inidiffectual economic
good) – същото като инифективно икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНИДИФИКАСНОСТ (inidiffectuality /inidifficacy/) (кд) – във:
икономическа инидификасност (същото като икономическа инифективност).
ИНИИНДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (iniindiffectual economic good) – същото като квазиинифективно икономическо благо.
ИНИИНДИФИКАСНОСТ (iniindiffectuality /iniindifficacy/) (кд) – във:
икономическа
инииндификасност
(същото
като
икономическа
квазиинифективност).
ИНИПРИФЕКТИВНО БЛАГО* (inipriffective good) – вж. зависимости
между благото и продукта.
ИНИПРИФЕКТИВНО БЛАГО (inipriffective good) (ки) – във:
иниприфективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
иниприфективно икономическо благо.
ИНИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (inipriffective economic good), пряко първично производствено икономическо благо, прифекторно икономическо благо, производствена икономическа продукция,
първичен икономически продукт, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на инифективното икономическо благо (прякото производствено икономическо благо, инидификасното икономическо благо,
ефекторното икономическо благо, икономическия продукт) и на прифективното икономическо благо (икономическата продукция). Тъй като пък от своя
страна инифективното икономическо благо е едновременно разновидност на
инификасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а
прифективното икономическо благо е едновременно разновидност на прификасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна
сметка, инипрефективното икономическо благо е едновременно разновидност
на (α) инификасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо
благо и (γ) прификасното икономическо благо и затова притежава техните
характеристики. Първо (α), иниприфективното икономическо благо е такова
работно икономическо благо, което възниква в икономическото производство
(разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството)
затова е инификасно), Второ (β), иниприфективното икономическо благо е
изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено
непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му иниприфективното икономическо благо има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира
като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно. Крайното
(комплексното) му определение капо иниприфективно икономическо благо
показва, че то е резултат на иниприфективната икономическа дейност*
(inipriffective economic activity /work/) (вж. икономическа дейност) и оказва
иниприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Иниприфективното икономическо благо е продукт на производителен икономически
труд, при който се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност). Това е основание субектите
на производителния труд в иниприфективната икономическа дейност да участвуват в първичното икономическо разпределение (primary economic
distribution) на ценността. Иниприфективното икономическо благо удовлетворява иниприфективни икономически потребности* (inipriffective economic
needs /necessities/) на социума (в т.ч. иниприфективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на иниприфективната икономическа дейност, където се създава иниприфективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа иниприфективност
със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа иниприфективност* (average economic inipriffectivity) и пределната
икономическа иниприфективност* (marginal economic inipriffectivity).
Иниприфективното икономическо благо може да бъде както материално
иниприфективно икономическо благо* (materal inipriffective economic good),
така и нематериално иниприфективно икономическо благо* (immateral
inipriffective economic good). Съвкупност от иниприфективни икономически
блага в определен обхват образува иниприфективно икономическо богатство* (inipriffective economic wealth) в същия обхват. Негови разновидности са
материалното иниприфективно икономическо богатство* (materal inipriffective economic wealth) и нематериалното иниприфективно икономическо
богатство* (immateral inipriffective economic wealth).
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до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
иниприфективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за иниприфективно консуматорско благо* (inipriffective consumptionary good), иниприфективно стопанско благо* (inipriffective
protoeconomic good), иниприфективно пазарно-икономическо благо* (inipriffective marketly-economic good) и иниприфективно финасово-пазарноикономическо благо* (inipriffective financially-marketly-economic good). Общо
за всички тях е понятието за иниприфективно поддържащо благо* (inipriffective sustenance /sustaining/ good) (за иниприфективно благо при поддържането).
ИНИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (inipriffective
economic wealth) – във: иниприфективно икономическо богатство (вж. иниприфективно икономическо благо).
ИНИПРИФЕКТИВНОСТ* (inipriffectivity) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИНИПРИФЕКТИВНОСТ (inipriffectivity) (кд) – във:
икономическа иниприфективност;
иниприфективност (вж. зависимости между благото и продукта).
ИНИПРИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (inipriffectual economic
good), първично производствено икономическо благо, (*) – икономическо
благо, което е едновременно разновидност на инификасното икономическо
благо и прификасното икономическо благо; работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), възникващо в икономическото производство, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му
има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно производствено благо, т.е.
като инипрификасно. То е резултат на инипрификасната икономическа
дейност* (inipriffectual economic activity /work/) [същото като първична производствена икономическа дейност* (primary production economic activity
/work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва инипрификасно икономическо
въздействие върху околната среда. Инипрификасното икономическо благо
удовлетворява инипрификасни икономически потребности* (inipriffectual
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инипрификасни икономически
потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на инип74
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рификасната икономическа дейност, където се създава инипрификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инипрификасност (същото като първична производствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната
икономическа инипрификасност* (average economic inipriffectuality) и пределната икономическа инипрификасност* (marginal economic inipriffectuality).
Инипрификасното икономическо благо може да бъде както материално
инипрификасно икономическо благо* (materal inipriffectual economic good)
[същото като материално първично производствено икономическо благо*
(materal primary production economic good)], така и нематериално инипрификасно икономическо благо* (immateral inipriffectual economic good) [същото
като нематериално първично производствено икономическо благо*
(immateral primary production economic good)]. Съвкупност от инипрификасни
икономически блага в определен обхват образува инипрификасно икономическо богатство* (inipriffectual economic wealth) [същото като първично производствено икономическо богатство* (primary production economic wealth)]
в същия обхват. То се подразделя на материално инипрификасно икономическо богатство* (materal inipriffectual economic wealth) и нематериално
инипрификасно икономическо богатство* (immateral inipriffectual economic
wealth).
Според системната класификация (в зависимост от вътрешносистемната
му принадлежност) (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на инипрификасното икономическо благо са (1) иниприфективното икономическо благо (същото като прифекторно икономическо благо,
пряко първично производствено икономическо благо, производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт), като на него отговаря
понятието за икономическа иниприфективност (същото като пряка първична
производствена икономическа артипрефикасност, първична производствена
икономическа ефективност, първична икономическа ефекторност), и (2) квазииниприфективното икономическо благо (същото като непряко първично
производствено икономическо благо, квазиприфекторно икономическо благо,
производствена икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт), като на него отговаря понятието за икономическа квазииниприфективност (същото като непряка първична производствена икономическа
артипрефикасност, първична производствена икономическа квазиефективност, първична икономическа квазиефекторност).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инипрификасно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за инипрификасно консуматорско благо* (inipriffectual consumptionary good), инипрификасно стопанско благо* (inipriffectual
protoeconomic good), инипрификасно пазарно-икономическо благо*
(inipriffectual marketly-economic good) и инипрификасно финасово-пазарноикономическо благо* (inipriffectual financially-marketly-economic good). Общо
за всички тях е понятието за инипрификасно поддържащо благо*
(inipriffectual sustenance /sustaining/ good) (за инипрификасно благо при поддържането).
ИНИПРИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (inipriffectual
economic wealth) – вж. инипрификасно икономическо благо.
ИНИПРИФИКАСНОСТ (inipriffectuality /iniprifficacy/) (кд) – във:
икономическа инипрификасност.
ИНИСЕФЕКТИВНО БЛАГО* (iniseffectivel good) – вж. зависимости между
благото и продукта.
ИНИСЕФЕКТИВНО БЛАГО (iniseffectivel good) (ки) – във:
инисефективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
инисефективно икономическо благо.
ИНИСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (iniseffective economic
good), пряко вторично производствено икономическо благо, сефекторно
икономическо благо, производствена икономическа услуга, вторичен
икономически продукт, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на инифективното икономическо благо (прякото производствено
икономическо благо, инидификасното икономическо благо, ефекторното икономическо благо, икономическия продукт) и сефективното икономическо благо (икономическата услуга). Тъй като пък от своя страна инифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а сефективното икономическо
благо е едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и
ефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, инисефективното
икономическо благо е едновременно разновидност на (α) инификасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо и (γ) сефикасното
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо (α),
инисефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо,
което възниква в икономическото производство (разглеждано като първоначална, “инициална” фаза на възпроизводството) затова е инификасно), Второ
(β), инисефективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата
икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото
създаване и преди консумацията (употребата) му инисефективното икономическо благо няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства
непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение капо инисефективно икономическо благо показва, че то
е резултат на инисефективната икономическа дейност* (iniseffective
economic activity /work/) (вж. икономическа дейност) и оказва инисефективно
икономическо въздействие върху околната среда. Инисефективното икономическо благо е продукт на производителен икономически труд, при който се
създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност). Това е основание субектите на производителния
труд в инисефективната икономическа дейност да участвуват в първичното
икономическо разпределение (primary economic distribution) на ценността.
Инисефективното икономическо благо удовлетворява инисефективни икономически потребности* (iniseffective economic needs /necessities/) на социума
(в т.ч. инисефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на инисефективната икономическа дейност, където се създава инисефективното икономическо благо, се конституира понятието
за икономическа инисефективност със своите многобройни разновидности.
Към тях се числят средната икономическа инисефективност* (average
economic iniseffectivity) и пределната икономическа инисефективност*
(marginal economic iniseffectivity).
Инисефективното икономическо благо може да бъде само нематериално
инисефективно икономическо благо* (immateral iniseffective economic good).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съвкупност от инисефективни икономически блага в определен обхват образува инисефективно икономическо богатство* (iniseffective economic wealth)
в същия обхват. То е нематериално инисефективно икономическо богатство* (immateral iniseffective economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инисефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за инисефективно консуматорско благо* (iniseffective
consumptionary good), инисефективно стопанско благо* (iniseffective protoeconomic good), инисефективно пазарно-икономическо благо* (iniseffective
marketly-economic good) и инисефективно финасово-пазарно-икономическо
благо* (iniseffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за инисефективно поддържащо благо* (iniseffective sustenance
/sustaining/ good) (за инисефективно благо при поддържането).
ИНИСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (iniseffective economic wealth) – вж. инисефективно икономическо богатство.
ИНИСЕФЕКТИВНОСТ* (iniseffectivity) – вж. зависимости между благото и
продукта.
ИНИСЕФЕКТИВНОСТ (iniseffectivity) (кд) – във:
икономическа инисефективност;
инисефективност (вж. зависимости между благото и продукта).
ИНИСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (iniseffectual economic
good), вторично производствено икономическо благо, (*) – икономическо
благо, което е едновременно разновидност на инификасното икономическо
благо и сефикасното икономическо благо; работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), възникващо в икономическото производство, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му
няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се
осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно производствено благо, т.е. като инисефикасно. То е резултат
на инисефикасната икономическа дейност* (iniseffectual economic activity
/work/) [същото като вторична производствена икономическа дейност*
(secondary production economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и
оказва инисефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Ини78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сефикасното икономическо благо удовлетворява инисефикасни икономически потребности* (iniseffectual economic needs /necessities/) на социума (в т.ч.
инисефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната
сфера). В областта на инисефикасната икономическа дейност, където се създава инисефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инисефикасност (същото като вторична производствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се
числят средната икономическа инисефикасност* (average economic iniseffectuality) и пределната икономическа инисефикасност* (marginal economic
iniseffectuality).
Инисефикасното икономическо благо може да бъде само нематериално
инисефикасно икономическо благо* (immateral iniseffectual economic good)
[същото като нематериално вторично производствено икономическо благо* (immateral secondary production economic good)]. Съвкупност от инисефикасни икономически блага в определен обхват образува инисефикасно икономическо богатство* (iniseffectual economic wealth) [същото като вторично
производствено икономическо богатство* (secondary production economic
wealth)] в същия обхват. То е и нематериално инисефикасно икономическо
богатство* (immateral iniseffectual economic wealth).
Според системната класификация (в зависимост от вътрешносистемната
му принадлежност) (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на инисефикасното икономическо благо са (1) инисефективното икономическо благо (същото като сефекторно икономическо благо, пряко
вторично възпроизводствено икономическо благо, производствена икономическа услуга, вторичен икономически продукт), като на него отговаря понятието за икономическа инисефективност (същото като пряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа ефективност, вторична икономическа ефекторност), и (2) квазиинисефективното икономическо благо (същото като квазисефекторно икономическо благо, непряко вторично възпроизводствено икономическо благо,
производствена икономическа сервоуслуга, вторичен икономически сервопродукт), като на него отговаря понятието за икономическа квазиинисефективност (същото като непряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа квазиефективност, вторична икономическа квазиефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инисефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последното понятия за инисефикасно консуматорско благо* (iniseffectual
consumptionary good), инисефикасно стопанско благо* (iniseffectual protoeconomic good), инисефикасно пазарно-икономическо благо* (iniseffectual
marketly-economic good) и инисефикасно финасово-пазарно-икономическо
благо* (iniseffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за инисефикасно поддържащо благо* (iniseffectual sustenance
/sustaining/ good) (за инисефикасно благо при поддържането).
ИНИСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (iniseffectual economic wealth) – вж. инисефикасно икономическо благо.
ИНИСЕФИКАСНОСТ (iniseffectuality /inisefficacy/) (кд) – във:
икономическа инисефикасност.
ИНИФЕКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (iniffective economic labour) –
същото като производителен икономически труд.
ИНИФЕКТИВЕН ТРУД* (iniffective labour) – същото като производителен
труд.
ИНИФЕКТИВНО БЛАГО* (iniffective good) – вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.
ИНИФЕКТИВНО БЛАГО (iniffective good) (ки) – във:
инифективно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
инифективно икономическо благо;
инифективно икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта).
ИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (iniffective economic good),
пряко производствено икономическо благо, инидификасно икономическо
благо, ефекторно икономическо благо, икономически продукт, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и ефективното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, инифективното икономическо благо е работно
икономическо благо, което възниква в икономическото производство (затова
то е инификасно). Второ, инифективното икономическо благо е изход на
подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономи80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която се интерпретира като икономическо производство, в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го
социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо
благо). Така че в крайна сметка то е инидификасно или ефекторно, и е наричано просто икономически продукт. Инифективното икономическо благо е
резултат на инифективната икономическа дейност* (iniffective economic
activity /work/) [пряка производствена икономическа дейност* (direct
production economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва
инифективно икономическо въздействие върху околната среда. Инифективното икономическо благо е продукт на производителен икономически труд,
при който се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа
стойност и нова икономическа полезност). Това е основание субектите на
производителния труд в инифективната икономическа дейност да участвуват в
първичното икономическо разпределение (primary economic distribution) на
ценността. Инифективното икономическо благо удовлетворява инифективни
икономически потребности* (iniffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. инифективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на инифективната икономическа дейност, където се създава инифективното икономическо благо, се конституира понятието
за икономическа инифективност (същото като пряка производствена икономическа артипрефикасност, производстгвена икономическа ефективност,
икономическа ефекторност) със своите многобройни разновидности. Към тях
се числят средната икономическа инифективност* (average economic iniffectivity) и пределната икономическа инифективност* (marginal economic
iniffectivity).
Инифективното икономическо благо може да бъде както материално
инифективно икономическо благо* (materal iniffective economic good), така и
нематериално инифективно икономическо благо* (immateral iniffective
economic good). Съвкупност от инифективни икономически блага в определен
обхват образува инифективно икономическо богатство* (iniffective economic
wealth) в същия обхват. Негови разновидности са материалното инифективно икономическо богатство* (materal iniffective economic wealth) и нематериалното инифективно икономическо богатство* (immateral iniffective economic wealth).
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според предметната класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на инифективното икономическо благо са (1)
иниприфективното икономическо благо (същото като прифекторно икономическо благо, пряко първично производствено икономическо благо, производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт), като на него
отговаря понятието за икономическа иниприфективност (същото като пряка
първична производствена икономическа артипрефикасност, първична производствена икономическа ефективност, първична икономическа ефекторност), и (2) инисефективното икономическо благо (същото като сефекторно
икономическо благо, пряко вторично възпроизводствено икономическо благо,
производствена икономическа услуга, вторичен икономически продукт), като
на него отговаря понятието за икономическа инисефективност (същото като
пряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична
производствена икономическа ефективност, вторична икономическа
ефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инифективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за инифективно консуматорско благо* (iniffective consumptionary good), инифективно стопанско благо* (iniffective protoeconomic
good), инифективно пазарно-икономическо благо* (iniffective marketlyeconomic good) и инифективно финасово-пазарно-икономическо благо*
(iniffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието
за инифективно поддържащо благо* (iniffective sustenance /sustaining/ good)
(за инифективно благо при поддържането).
ИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (iniffective economic
wealth) – вж. инифективно икономическо благо.
ИНИФЕКТИВНОСТ* (iniffectivity) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИНИФЕКТИВНОСТ (iniffectivity) (кд) – във:
икономическа инифективност;
инифективност (вж. зависимости между благото и продукта).
ИНИФЕКТИВНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (iniffectivitary
economic comparison)] (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инифективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
инифективностно стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
инифективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение).
ИНИФЕКТИВНОСТНО СТОПАНСТВЕНО ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]* (individual product iniffectivitary protoeconomizing totally-worth economic comparison)
– вж ценностно икономическо сравнение.
ИНИФЕКТИВНОСТНО СТОПАНСТВЕНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (iniffectivitary protoeconomizing worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
ИНИФЕКТИВНОСТНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (iniffectivitary worth economic comparison)] – вж ценностно икономическо сравнение.
ИНИФЕКТИВНОСТНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (iniffectivitary worth economic comparison)] (ки) – във:
инифективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
инифективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение).
ИНИФИКАСНА ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА* (iniffectual economic sphere)
– вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИНИФИКАСНА СФЕРА* (iniffectual sphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИНИФИКАСНА СФЕРА (iniffectual sphere) (ки) – във:
инификасна икономическа сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
инификасна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНИФИКАСНО БЛАГО* (iniffectual good) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИНИФИКАСНО БЛАГО (iniffectual good) (ки) – във:
инификасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
инификасно икономическо благо.
ИНИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (iniffectual economic good),
производствено икономическо благо, (*) – работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), което се създава в икономическото
производство; една от разновидностите на работното икономическо благо и на
поддържащото икономическо благо (последното същото като префикасно
икономическо благо или просто като икономическо благо). То е е резултат от
инификасна икономическа дейност* (iniffectual economic activity /work/), означавана като икономическо производство [и като производствена икономическа дейност (production economic activity /work/)] (вж. икономическа
дейност) (а благото – като производствено икономическо благо), и оказва
производствено икономическо въздействие върху околната среда. Инификасното икономическо благо удовлетворява инификасни икономически потребности* (iniffectual economic needs /necessities/) [същото като производствени
икономически потребности* (productuion economic needs /necessities/)] на
социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото производство) (в т.ч. инификасни икономически потребности на поддържащата и
на супериалната сфера). В областта на инификасната икономическа дейност,
където се създава инификасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа инификасност (същото като производствена икономическа
артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа инификасност* (average economic iniffectuality)
и пределната икономическа инификасност* (marginal economic iniffectuality).
Инификасното икономическо благо може да бъде както материално
инификасно икономическо благо* (materal reffectual economic good) [същото
като материално производствено икономическо благо* (materal production
economic good)], така и нематериално инификасно икономическо благо*
(immateral iniffectual economic good) [същото като нематериално производствено икономическо благо* (immateral production economic good)]. Съвкупност
от инификасни икономически блага в определен обхват образува инификасно
икономическо богатство* (iniffectual economic wealth) [същото като произ84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствено икономическо богатство* (production economic wealth)] в същия
обхват. То се подразделя на материално инификасно икономическо богатство* (materal iniffectual economic wealth) и нематериално инификасно икономическо богатство* (immateral inifectual economic wealth).
В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
дейност, която го сътворява, разновидности на инификасното икономическо
благо са (1) инипрификасното икономическо благо (същото като първично производствено икономическо благо) (когато то има относително-самостоятелна
опредметеност и тогава на него отговаря понятието за икономическа
инипрификасност, същото като първична производствена икономическа
артипрефикасност, първична икономическа инификасност) и (2) инисефикасното икономическо благо (същото като вторично производствено икономическо благо) (когато то няма относително-самостоятелна опредметеност, като
създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък
прераства непосредствено в потребление, и тогава на него отговаря понятието
за икономическа инисефикасност, същото като вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична икономическа инификасност).
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
инификасното икономическо благо са (1) инифективното икономическо благо
(същото като пряко производствено икономическо благо, инидификасно икономическо благо, ефекторно икономическо благо, икономически продукт) (когато то се интерпретира като резултат от функционирането на правата икономическа връзка в разглежданата система и тогава на него отговаря понятието
за икономическа инифективност, същото като икономическа инидификасност,
пряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена
икономическа ефективност, икономическа ефекторност) и (2) квазиинифективното икономическо благо (същото като непряко производствено икономическо благо, инииндификасно икономическо благо, квазиефекторно икономическо благо, икономически сервопродукт) (когато то се интерпретира като резултат от функционирането на обратната икономическа връзка в системата и
тогава на него отговаря понятието за икономическа квазиинифективност, същото като икономическа инииндификасност, непряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инификасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последното понятия за инификасно консуматорско благо* (iniffectual
consumptionary good), инификасно стопанско благо* (iniffectual
protoeconomic good), инификасно пазарно-икономическо благо* (iniffectual
marketly-economic good) и инификасно финасово-пазарно-икономическо благо* (iniffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за инификасно поддържащо благо* (iniffectual sustenance /sustaining/
good) (за инификасно благо при поддържането).
ИНИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (iniffectual economic
wealth) – вж. инификасно икономическо благо.
ИНИФИКАСНОСТ* (inifectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИНИФИКАСНОСТ (iniffectuality /inifficacy/) (кд) – във:
вторична икономическа инификасност (същото като икономическа инисефикасност);
икономическа инификасност;
инификасност (вж. зависимости между благото и продукта);
първична икономическа инификасност (същото като икономическа инипрификасност).
ИНИЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (initial economic automaton)
– икономически автомат, за който е фиксирано началното икономическо състояние. Икономическото изображение, представено в инициалния автомат
[инициалното автоматно икономическо изображение* (initial automaton
economic mapping)] има вида на изображението, представено от неговото начално икономическо състояние. Вж. алгебра на икономическите автомати.
ИНКАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (incatensive economic
growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена катензивност на икономическия растеж GI по-голяма от нула (това е инкатензивността на икономическия растеж) и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA по-малка от единица (това е субцялостната оптензивност
на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран
фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фак86

1089

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги
има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GI
> 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез
коефициента AA < 1) в различните си варианти може да има само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GI + AA = 1 (вж. фактори
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният
икономически растеж, преобладаващо-катензивният икономически растеж,
предимно-катензивният икономически растеж, изцяло-катензивният икономически растеж, изотропно-катензивният икономически растеж, анизотропно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, хомогенно-катензивният икономически растеж, деоптензивният икономически растеж, изцялоинкатензивният икономически растеж и преобладаващо-инкатензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инкатензивния растеж са инкатензивният продуктов
икономически растеж* (incatensive product economic growth), инкатензивният факторов икономически растеж* (incatensive factor economic growth),
инкатензивният полезностен икономически растеж* (incatensive utility
economic growth), инкатензивният стойностен икономически растеж*
(incatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също инкатензивният стационарен икономически растеж* (incatensive stationary economic growth) и инкатензивният нестационарен икономически растеж*
(incatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНКАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incatensive economic
growth) (ки) – във:
87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-инкатензивен икономически растеж;
инкатензивен икономически растеж;
предимно-инкатензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкатензивен икономически растеж.
ИНКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incatensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато инкатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инкатензификация на икономическия растеж (покачване на инкатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инкатензитета в темпа на растежа), а когато инкатензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинкатензификация на икономическия растеж (спадане на инкатензивността
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инкатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incatensity of
the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж, която е
по-голяма от нула; относително изразено положително участие I > 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Оптензивността на икономическия растеж, която допълва инкатензивността до единица, е субцялостната оптензивност на икономическия растеж
(последната същото като хипогенна оптензивност на икономическия растеж).
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на адикатензивността на икономическия
растеж. Тя е частното между инкатензитета на икономическия растеж i > 0
и темпа на растежа. Съставки на инкатензивността са суперцялостната катензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната катензивност на икономическия растеж, предимствената катензивност на икономи88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, балансираната катензивност на икономичесикия растеж,
миноритарната катензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инкатензивността са инкатензивността на продуктовия икономически растеж* (incatensity of the product economic growth), инкатензивността на факторовия икономически растеж* (incatensity of the
factor economic growth), инкатензивността на полезностния икономически
растеж* (incatensity of the utility economic growth), инкатензивността на
стойностния икономически растеж* (incatensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инкатензивност на икономическия растеж* (constant incatensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инкатензивност на икономическия растеж* (variable incatensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива инкатензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable incatensity of the economic growth) и невремевопроменлива инкатензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable incatensity of the economic growth)]. Промените на инкатензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инкатензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
инкатензивност са (а) покачващата се инкатензивност на икономическия
растеж* (raising incatensity of the economic growth), което е инкатензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата инкатензивност на икономическия растеж* (subsiding incatensity of the economic growth), което е субинкатензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се инкатензивност образуват понятието за неспадаща инкатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding incatensity of the economic growth) [което е несубинкатензификация на икономическия растеж*
(unsubincatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата инкатензивност образуват понятието за непокачваща се инкатензивност на
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (unraising incatensity of the economic growth) [което е
неинкатензификация на икономическия растеж* (unincatensification of the
economic growth)].
ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (incatensity of
the economic growth) (ки) – във:
инкатензивност на икономическия растеж;
утвърдена инкатензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена катензивност на икономическия растеж).
ИНКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (incatensitial
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 инкатензивността на икономическия растеж (вж. и инкатензитет 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 инкатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incatensitial economic growth) (ки) – във:
инкатензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инкатензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-катензивностен икономически растеж).
ИНКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incatensivity of the
economic growth) (*) – катензитет на икономическия растеж, който е поголям от нула; абсолютно изразено положително участие i > 0 на някакъв
идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing). Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва инкатензитета до темпа на растежа y, е субцялостният оптензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен оптензитет на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия
90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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. Частното между инкатензитета и темпа на растежа е инкатензивността на икономическия растеж I > 0. Съставки на инкатензитета
са суперцялостният катензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният катензитет на икономическия растеж, предимственият катензитет на икономическия растеж, балансираният катензитет на икономичесикия растеж, миноритарният катензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инкатензитета са инкатензитетът на продуктовия
икономически растеж* (incatensivity of the product economic growth), инкатензитетът на факторовия икономически растеж* (incatensivity of the
factor economic growth), инкатензитетът на полезностния икономически
растеж* (incatensivity of the utility economic growth), инкатензитетът на
стойностния икономически растеж* (incatensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инкатензитет на икономическия растеж* (constant incatensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инкатензитет на икономическия растеж* (variable incatensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив инкатензитет на икономическия растеж* (temporally-variable incatensivity of the economic growth) и невремево-променлив
инкатензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable incatensivity of the economic growth)]. Промените на инкатензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив инкатензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия инкатензитет са (а)
покачващият се инкатензитет на икономическия растеж* (raising incatensivity of the economic growth), което е инкатензивиране на икономическия
91

1094

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, и (б) спадащият инкатензитет на икономическия растеж* (subsiding incatensivity of the economic growth), което е субинкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инкатензитет образуват понятието за неспадащ инкатензитет на икономическия
растеж* (unsubsiding incatensivity of the economic growth) [което е несубинкатензивиране на икономическия растеж* (unsubincatensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият инкатензитет образуват понятието за непокачващ се инкатензитет на икономическия растеж* (unraising
incatensivity of the economic growth) [което е неинкатензивиране на икономическия растеж* (unincatensivition of the economic growth)].
ИНКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (incatensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инкатензитет на икономическия растеж;
утвърден инкатензитет на икономическия растеж (същото като утвърден катензитет на икономическия растеж).
ИНКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incatensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкатензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инкатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инкатензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инкатензисуфикация на икономическия растеж* (incatensisufication of the economic
growth) [което е същото като инкатензифициране на икономическия растеж* (incatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва инкатензидефикация на икономическия растеж* (incatensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНКВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inqualitensive
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия растеж GR по-голяма от нула (това
е инквалитензивността на икономическия растеж) и прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ по-малка от единица (това е субцялостната квантитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GR > 0), като дори може да има и свръхпринос във
формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с
единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от количествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AQ < 1) в различните си варианти може да
има само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GR + AQ
= 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности
са преходният икономически растеж, преобладаващо-квалитензивният икономически растеж, предимно-квалитензивният икономически растеж, изцяло-квалитензивният икономически растеж, изотропно-квалитензивният икономически растеж, анизотропно-квалитензивният икономически растеж,
изохипогенно-квантитензивният икономически растеж, изохипогенноквалитензивният икономически растеж, нормално-квалитензивният икономически растеж, хипергенно-квалитензивният икономически растеж, хетерогенно-квантитензивният
икономически
растеж,
хетерогенноквалитензивният икономически растеж, хомогенно-квалитензивният икономически растеж, деквантитензивният икономически растеж, изцялоинквалитензивният
икономически
растеж
и
преобладаващоинквалитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инквалитензивния растеж са инквалитензивният продуктов икономически растеж* (inqualitensive product economic growth), инквалитензивният факторов икономически растеж* (inqualitensive factor
economic growth), инквалитензивният полезностен икономически растеж*
(inqualitensive utility economic growth), инквалитензивният стойностен
икономически растеж* (inqualitensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също инквалитензивният стационарен икономически растеж* (inqualitensive stationary economic growth) и инквалитензивният нестационарен

93

1096

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж* (inqualitensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНКВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inqualitensive economic growth) (ки) – във:
изцяло-инквалитензивен икономически растеж;
инквалитензивен икономически растеж;
предимно-инквалитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инквалитензивен икономически растеж.
ИНКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inqualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа
на икономическия растеж. Когато инквалитензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е инквалитензификация на икономическия растеж (покачване на инквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инквалитензитета в темпа на растежа), а когато инквалитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субинквалитензификация на икономическия растеж (спадане на инквалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inqualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на икономическия растеж, която е по-голяма от нула; относително изразено положително участие R
> 0 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing и complementary). Квантитензивността на икономическия растеж, която се допълва от инквалитензивността до единица, е субцялостната
квантитензивност на икономическия растеж (последната същото като хипогенна 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 степен94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиквалитензивността на икономическия растеж. Тя е частното между инквалитензитета на икономическия растеж r > 0 и темпа на растежа. Съставки на инквалитензивността са суперцялостната квалитензивност
на икономическия растеж, достатъчно-цялостната квалитензивност на
икономическия растеж, предимствената квалитензивност на икономическия
растеж, балансираната квалитензивност на икономичесикия растеж, миноритарната квалитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инквалитензивността са инквалитензивността на
продуктовия икономически растеж* (inqualitensity of the product economic
growth), инквалитензивността на факторовия икономически растеж* (inqualitensity of the factor economic growth), инквалитензивността на полезностния икономически растеж* (inqualitensity of the utility economic growth),
инквалитензивността на стойностния икономически растеж* (inqualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инквалитензивност на икономическия растеж* (constant inqualitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инквалитензивност на икономическия растеж* (variable inqualitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инквалитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable inqualitensity of the economic growth)
и невремево-променлива инквалитензивност на икономическия растеж*
(non-temporally-variable inqualitensity of the economic growth)]. Промените на
инквалитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на
прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностнообусловена променлива инквалитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инквалитензивност са (а) покачващата се инквалитензивност на икономическия растеж* (raising inqualitensity of the
economic growth), което е инквалитензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата инквалитензивност на икономическия растеж* (subsiding
95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------inqualitensity of the economic growth), което е субинквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инквалитензивност образуват понятието за неспадаща инквалитензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding inqualitensity of the economic growth)
[което е несубинквалитензификация на икономическия растеж* (unsubinqualitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащията инквалитензивност образуват понятието за непокачваща се инквалитензивност на
икономическия растеж* (unraising inqualitensity of the economic growth) [което е неинквалитензификация на икономическия растеж* (uninqualitensification of the economic growth)].

ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inqualitensity of the economic growth) (ки) – във:
инквалитензивност на икономическия растеж;
утвърдена инквалитензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена квалитензивност на икономическия растеж).
ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inqualitensitial 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 инквалитензивността на икономическия растеж (вж. и инквалитензитет 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 инквалитензивността) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа).
ИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inqualitensitial economic growth) (ки) – във:
инквалитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инквалитензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-квалитензивностен икономически растеж).
ИНКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inqualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж,
който е по-голям от нула; абсолютно изразено положително участие r > 0 на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------някакъв качествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната
роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Квантитензитетът на икономическия растеж, който се
допълва от инквалитензитета до темпа на растежа y, е субцялостният квантитензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен
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. Частното между инквалитензитета и темпа на растежа е инквалитензивността на икономическия растеж R > 0. Съставки на инквалитензитета са суперцялостният квалитензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният квалитензитет на
икономическия растеж, предимственият квалитензитет на икономическия
растеж, балансираният квалитензитет на икономичесикия растеж, миноритарният квалитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инквалитензитета са инквалитензитетът на продуктовия икономически растеж* (inqualitensivity of the product economic
growth), инквалитензитетът на факторовия икономически растеж* (inqualitensivity of the factor economic growth), инквалитензитетът на полезностния икономически растеж* (inqualitensivity of the utility economic
growth), инквалитензитетът на стойностния икономически растеж* (inqualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инквалитензитет на икономическия растеж* (constant inqualitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив инквалитензитет на икономическия растеж* (variable inqualitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инквалитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inqualitensivity of the economic growth) и невремево-променлив инквалитензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable inqualitensivity of the economic growth)]. Промените на инк97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------валитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив инквалитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инквалитензитет са (а) покачващият се инквалитензитет на икономическия растеж* (raising inqualitensivity of the economic
growth), което е инквалитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият инквалитензитет на икономическия растеж* (subsiding inqualitensivity of the economic growth), което е субинквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инквалитензитет образуват понятието за неспадащ инквалитензитет на икономическия
растеж* (unsubsiding inqualitensivity of the economic growth) [което е несубинквалитензивиране на икономическия растеж* (unsubinqualitensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият инквалитензитет образуват понятието за непокачващ се инквалитензитет на икономическия растеж*
(unraising inqualitensivity of the economic growth) [което е неинквалитензивиране на икономическия растеж* (uninqualitensivition of the economic
growth)].
ИНКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inqualitensivity
of the economic growth) (ки) – във:
инквалитензитет на икономическия растеж;
утвърден инквалитензитет на икономическия растеж (същото като утвърден квалитензитет на икономическия растеж).
ИНКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inqualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инквалитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва инквалитензисуфикация на икономическия растеж* (inqualit98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ensisufication of the economic growth) [което е същото като инквалитензифициране на икономическия растеж* (inqualitensifing of the economic growth)],
а при случай (б) се извършва инквалитензидефикация на икономическия
растеж* (inqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.

ИНКВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inquantitensive
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия растеж GQ по-голяма от нула (това е инквантитензивността на икономическия растеж) и прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR по-малка от единица (това е субцялостната квалитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на
икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително
изразен чрез коефициента (GQ > 0), като дори може да има и свръхпринос във
формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с
единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж
(представляван от качествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AR < 1) в различните си варианти може да има
само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GQ + AR = 1
(вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са
преходният икономически растеж, преобладаващо-квантитензивният икономически растеж, предимно-квантитензивният икономически растеж, изцяло-квантитензивният
икономически
растеж,
изотропно-квантитензивният икономически растеж, анизотропно-квантитензивният икономически растеж, изохипогенно-квантитензивният икономически растеж,
изохипогенно-квалитензивният икономически растеж, нормално-квантитензивният икономически растеж, хипергенно-квантитензивният икономически растеж, хетерогенно-квантитензивният икономически растеж, хетерогенно-квалитензивният
икономически
растеж,
хомогенно-квантитензивният икономически растеж, деквалитензивният икономически растеж, изцяло-инквантитензивният икономически растеж и преобладаващо99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инквантитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на инквантитензивния растеж са инквантитензивният
продуктов икономически растеж* (inquantitensive product economic growth),
инквантитензивният факторов икономически растеж* (inquantitensive
factor economic growth), инквантитензивният полезностен икономически
растеж* (inquantitensive utility economic growth), инквантитензивният
стойностен икономически растеж* (inquantitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инквантитензивният стационарен икономически
растеж* (inquantitensive stationary economic growth) и инквантитензивният
нестационарен икономически растеж* (inquantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНКВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inquantitensive
economic growth) (ки) – във:
изцяло-инквантитензивен икономически растеж;
инквантитензивен икономически растеж;
предимно-инквантитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инквантитензивен икономически растеж.
ИНКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inquantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част
от темпа на икономическия растеж. Когато инквантитензивирането става побързо от нарастването на темпа на растежа, това е инквантитензификация на
икономическия растеж (покачване на инквантитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инквантитензитета в
темпа на растежа), а когато инквантитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинквантитензификация на икономическия растеж (спадане на инквантитензивността на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на инквантитензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inquantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на икономическия
растеж, която е по-голяма от нула; относително изразено положително участие Q > 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа
на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната
роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва инквантитензивността до единица, е субцялостната квалитензивност
на икономическия растеж (последната същото като хипогенна 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. Тя е частното между инквантитензитета на икономическия растеж q > 0 и темпа на растежа. Съставки на инквантитензивността са суперцялостната квантитензивност на
икономическия растеж, достатъчно-цялостната квантитензивност на икономическия растеж, предимствената квантитензивност на икономическия
растеж, балансираната квантитензивност на икономичесикия растеж, миноритарната квантитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инквантитензивността са инквантитензивността на
продуктовия икономически растеж* (inquantitensity of the product economic
growth), инквантитензивността на факторовия икономически растеж*
(inquantitensity of the factor economic growth), инквантитензивността на полезностния икономически растеж* (inquantitensity of the utility economic
growth), инквантитензивността на стойностния икономически растеж*
(inquantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инквантитензивност на икономическия растеж* (constant inquantitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инквантитензивност на икономическия растеж* (variable inquantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инквантитензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (temporally-variable inquantitensity of the economic
growth) и невремево-променлива инквантитензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable inquantitensity of the economic growth)]. Промените на инквантитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива инквантитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инквантитензивност са (а) покачващата
се инквантитензивност на икономическия растеж* (raising inquantitensity
of the economic growth), което е инквантитензификация на икономическия
растеж, и (б) спадащата инквантитензивност на икономическия растеж* (subsiding inquantitensity of the economic growth), което е субинквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и
покачващата се инквантитензивност образуват понятието за неспадаща инквантитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inquantitensity of
the economic growth) [което е несубинквантитензификация на икономическия растеж* (unsubinquantitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата инквантитензивност образуват понятието за непокачваща се
инквантитензивност на икономическия растеж* (unraising inquantitensity
of the economic growth) [което е неинквантитензификация на икономическия растеж* (uninquantitensification of the economic growth)].
ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inquantitensity of the economic growth) (ки) – във:
инквантитензивност на икономическия растеж;
утвърдена инквантитензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена квантитензивност на икономическия растеж).
ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inquantitensitial 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
инквантитензивността на икономическия растеж (вж. и инквантитензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 инквантитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на
темпа на растежа).
ИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inquantitensitial economic growth) (ки) – във:
инквантитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инквантитензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-квантитензивностен икономически растеж).
ИНКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inquantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия растеж, който е по-голям от нула; абсолютно изразено положително участие q >
0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж
(съкратено от increasing). Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва инквантитензитета до темпа на растежа y, е субцялостният квалитензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен 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. Частното между инквантитензитета и темпа на растежа е инквантитензивността на икономическия
растеж Q > 0. Съставки на инквантитензитета са суперцялостният квантитензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният квантитензитет на икономическия растеж, предимственият квантитензитет на икономическия растеж, балансираният квантитензитет на икономичесикия
растеж, миноритарният квантитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инквантитензитета са инквантитензитетът на продуктовия икономически растеж* (inquantitensivity of the product economic
growth), инквантитензитетът на факторовия икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(inquantitensivity of the factor economic growth), инквантитензитетът на полезностния икономически растеж* (inquantitensivity of the utility economic
growth), инквантитензитетът на стойностния икономически растеж*
(inquantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инквантитензитет на икономическия растеж* (constant inquantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив инквантитензитет на икономическия растеж* (variable inquantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инквантитензитет на
икономическия растеж* (temporally-variable inquantitensivity of the economic
growth) и невремево-променлив инквантитензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable inquantitensivity of the economic growth)].
Промените на инквантитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив инквантитензитет на икономическия растеж.
Разновидности на променливия инквантитензитет са (а) покачващият се инквантитензитет на икономическия растеж* (raising inquantitensivity of the
economic growth), което е инквантитензивиране на икономическия растеж, и
(б) спадащият инквантитензитет на икономическия растеж* (subsiding
inquantitensivity of the economic growth), което е субинквантитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инквантитензитет образуват понятието за неспадащ инквантитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding inquantitensivity of the economic growth)
[което е несубинквантитензивиране на икономическия растеж* (unsubinquantitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инквантитензитет образуват понятието за непокачващ се инквантитензитет на икономическия растеж* (unraising inquantitensivity of the economic growth) [което
е неинквантитензивиране на икономическия растеж* (uninquantitensivition
of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inquantitensivity of the economic growth) (ки) – във:
инквантитензитет на икономическия растеж;
утвърден инквантитензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден квантитензитет на икономическия растеж).
ИНКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inquantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва инквантитензисуфикация на икономическия растеж* (inquantitensisufication of the economic growth) [което е същото като инквантитензифициране на икономическия растеж* (inquantitensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва инквантитензидефикация на икономическия растеж* (inquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНКОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (incotensive economic
growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната
бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж GCO по-голяма от нула (това е инкотензивността на икономическия растеж) и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI по-малка от единица (това е субцялостната фитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж е в това, че в различните си варианти
винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GCO > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (относително
изразен чрез коефициента AFI < 1) в различните си варианти може да има само
такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GCO + AFI = 1
(вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с по105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са
преходният икономически растеж, преобладаващо-котензивният икономически растеж, предимно-котензивният икономически растеж, изцялокотензивният икономически растеж, изотропно-котензивният икономически
растеж, анизотропно-котензивният икономически растеж, изохипогеннофитензивният икономически растеж, изохипогенно-котензивният икономически растеж, нормално-котензивният икономически растеж, хипергеннокотензивният икономически растеж, хетерогенно-фитензивният икономически растеж, хетерогенно-котензивният икономически растеж, хомогеннокотензивният икономически растеж, дефитензивният икономически растеж, изцяло-инкотензивният икономически растеж и преобладаващоинкотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на инкотензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са инквалитензивният икономически растеж, инекстратензивният икономически растеж, иноптензивният икономически растеж,
инекстертензивният икономически растеж. Разновидности на инкотензивния
растеж са инкотензивният продуктов икономически растеж* (incotensive
product economic growth), инкотензивният факторов икономически растеж* (incotensive factor economic growth), инкотензивният полезностен
икономически растеж* (incotensive utility economic growth), инкотензивният стойностен икономически растеж* (incotensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инкотензивният стационарен икономически растеж* (incotensive stationary economic growth) и инкотензивният нестационарен икономически растеж* (incotensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНКОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incotensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инкотензивен икономически растеж;
инкотензивен икономически растеж;
предимно-инкотензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкотензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато инкотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инкотензификация на икономическия растеж (покачване на инкотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инкотензитета в темпа на растежа), а когато инкотензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинкотензификация на икономическия растеж (спадане на инкотензивността
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инкотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incotensity of
the economic growth) (*) – котензивност на икономическия растеж, която е
по-голяма от нула; относително изразено положително участие CO > 0 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж)
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing и
complementary). Фитензивността на икономическия растеж, която се допълва от инкотензивността до единица, е субцялостната фитензивност на икономическия растеж (последната същото като хипогенна 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. Тя е частното между инкотензитета на
икономическия растеж co > 0 и темпа на растежа. Съставки на инкотензивността са суперцялостната котензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната котензивност на икономическия растеж, предимствената котензивност на икономическия растеж, балансираната котензивност на
икономичесикия растеж, миноритарната котензивност на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на инкотензивността (вж. икономическа форма) са
инквалитензивността на икономическия растеж, интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж), иноптензивността на икономическия растеж, инекстертензивността
на икономическия растеж. Разновидности на инкотензивността са още инкотензивността на продуктовия икономически растеж* (incotensity of the
product economic growth), инкотензивността на факторовия икономически
растеж* (incotensity of the factor economic growth), инкотензивността на
полезностния икономически растеж* (incotensity of the utility economic
growth), инкотензивността на стойностния икономически растеж* (incotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инкотензивност на икономическия растеж* (constant incotensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инкотензивност на икономическия растеж* (variable incotensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива инкотензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable incotensity of the economic growth) и невремевопроменлива инкотензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable incotensity of the economic growth)]. Промените на инкотензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инкотензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
инкотензивност са (а) покачващата се инкотензивност на икономическия
растеж* (raising incotensity of the economic growth), което е инкотензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата инкотензивност на икономическия растеж* (subsiding incotensity of the economic growth), което е субинкотензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната
и покачващата се инкотензивност образуват понятието за неспадаща инкотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding incotensity of the
economic growth) [което е несубинкотензификация на икономическия рас108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (unsubincotensification of the economic growth)], а постоянната и спадащията инкотензивност образуват понятието за непокачваща се инкотензивност на икономическия растеж* (unraising incotensity of the economic
growth) [което е неинкотензификация на икономическия растеж* (unincotensification of the economic growth)].
ИНКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (incotensity of
the economic growth) (ки) – във:
инкотензивност на икономическия растеж;
утвърдена инкотензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена котензивност на икономическия растеж).
ИНКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (incotensitial
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 инкотензивността на икономическия растеж (вж. и инкотензитет 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 инкотензивността) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (incotensitial economic growth) (ки) – във:
инкотензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инкотензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-котензивностен икономически растеж).
ИНКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incotensivity of the
economic growth) (*) – котензитет на икономическия растеж, който е поголям от нула; абсолютно изразено положително участие co > 0 на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на
икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing и
complementary). Фитензитетът на икономическия растеж, който се допълва
от инкотензитета до темпа на растежа y, е субцялостният фитензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (последното същото като хипогенен 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. Частното между инкотензитета и темпа на
растежа е инкотензивността на икономическия растеж CO > 0. Съставки на
инкотензитета са суперцялостният котензитет на икономическия растеж,
достатъчно-цялостният котензитет на икономическия растеж, предимственият котензитет на икономическия растеж, балансираният котензитет
на икономичесикия растеж, миноритарният котензитет на икономическия
растеж.
Форми на проявление на инкотензитета (вж. икономическа форма) са инквалитензитетът на икономическия растеж, интензитетът на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет), иноптензитетът на икономическия растеж, инекстертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на инкотензитета са още инкотензитетът на продуктовия икономически растеж* (incotensivity of the product economic growth), инкотензитетът на факторовия икономически растеж* (incotensivity of the factor
economic growth), инкотензитетът на полезностния икономически растеж* (incotensivity of the utility economic growth), инкотензитетът на
стойностния икономически растеж* (incotensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инкотензитет на икономическия растеж* (constant incotensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инкотензитет на икономическия растеж* (variable incotensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив инкотензитет на икономическия растеж* (temporally-variable incotensivity of the economic growth) и невремево-променлив
инкотензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable incotensivity of the economic growth)]. Промените на инкотензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономи110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив инкотензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия инкотензитет са (а)
покачващият се инкотензитет на икономическия растеж* (raising incotensivity of the economic growth), което е инкотензивиране на икономическия
растеж, и (б) спадащият инкотензитет на икономическия растеж* (subsiding incotensivity of the economic growth), което е субинкотензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инкотензитет образуват понятието за неспадащ инкотензитет на икономическия растеж* (unsubsiding incotensivity of the economic growth) [което е несубинкотензивиране на икономическия растеж* (unsubincotensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият инкотензитет образуват понятието за непокачващ се инкотензитет на икономическия растеж* (unraising
incotensivity of the economic growth) [което е неинкотензивиране на икономическия растеж* (unincotensivition of the economic growth)].
ИНКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (incotensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инкотензитет на икономическия растеж;
утвърден инкотензитет на икономическия растеж (същото като утвърден котензитет на икономическия растеж).
ИНКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (incotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инкотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инкотензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инкотензисуфикация на икономическия растеж* (incotensisufication of the economic
growth) [което е същото като инкотензифициране на икономическия растеж* (incotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------котензидефикация на икономическия растеж* (incotensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНКРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (increatensive economic growth) (*) – общо понятие (според креативната бинарна типология на
икономическия растеж) за (а) инекстензивен икономически растеж (тогава
зададената екстензивност на икономическия растеж GE е по-голяма от нула
и тя е инекстензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща
екстратензивност на икономическия растеж AH (по-малка от единица) e
субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, където GE +
AH = 1, или (б) инекстратензивен икономически растеж (тогава зададената
екстратензивност на икономическия растеж GH е по-голяма от нула и тя е
инекстратензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща
екстензивност на икономическия растеж AE (по-малка от единица) e субцялостната екстензивност на икономическия растеж, където GH + AE = 1 (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената креатензивност на икономическия растеж GD (поголяма от нула и тя е инкреатензивността на икономическия растеж) е общо
понятие за инекстензивност (която е зададената екстензивност GE) и инекстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната
прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (по-малка от единица и тя е субцялостната креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за субцялостна екстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на инекстензивността) и субцялостна екстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на инекстратензивността), където GD + AD = 1 (в
относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия
растеж y). Тук зададената креатензивност винаги има някакъв положителен
принос, като дори може да има и свръхпринос във формирането на темпа на
инкреатензивния растеж, докато прилежащата креатензивност може да има
само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа.
Инкреатензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният икономически растеж, преобладаващо-креатензивният икономически
растеж, предимно-креатензивният икономически растеж, изцялокреатензивният икономически растеж, изотропно-креатензивният икономически растеж, анизотропно-креатензивният икономически растеж, изохипо112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------генно-креатензивният икономически растеж, нормално-креатензивният икономически растеж, хипергенно-креатензивният икономически растеж, хетерогенно-креатензивният икономически растеж, хомогенно-креатензивният
икономически растеж, деботензивният икономически растеж, изцялоинкреатензивният
икономически
растеж
и
преобладаващоинкреатензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инкреатензивния растеж са инкреатензивният продуктов икономически растеж* (increatensive product economic growth), инкреатензивният факторов икономически растеж* (increatensive factor
economic growth), инкреатензивният полезностен икономически растеж*
(increatensive utility economic growth), инкреатензивният стойностен икономически растеж* (increatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също инкреатензивният стационарен икономически растеж* (increatensive stationary economic growth) и инкреатензивният нестационарен икономически растеж* (increatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНКРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (increatensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инкреатензивен икономически растеж;
инкреатензивен икономически растеж;
предимно-инкреатензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкреатензивен икономически растеж.
ИНКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (increatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за инекстензивиране на
икономическия растеж и интензивиране на икономическия растеж (последното съкратено от инекстратензивиране на икономическия растеж); покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкреатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато инкреатензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инкреатензификация на икономическия растеж (покачване на инкреатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на ин113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------креатензитета в темпа на растежа), а когато инкреатензивирането става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинкреатензификация на
икономическия растеж (спадане на инкреатензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инкреатензитета в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (increatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на икономическия растеж D
> 0, която е общо понятие за инекстензивност на икономическия растеж и
интензивност на икономическия растеж (последното съкратено от и инекстратензивност на икономическия растеж). Тя (а) е относително изразено положително участие E > 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инекстензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено положително участие H > 0 на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е инекстратензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Инкреатензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно
с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстратензивността на
икономическия растеж. Тя е частното между инкреатензитета на икономическия растеж d > 0 и темпа на растежа. Съставки на инкреатензивността са
суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната креатензивност на икономическия растеж, предимствената
креатензивност на икономическия растеж, балансираната креатензивност
на икономичесикя растеж, миноритарната креатензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инкреатензивността са инкреатензивността на продуктовия икономически растеж* (increatensity of the product economic
growth), инкреатензивността на факторовия икономически растеж* (increatensity of the factor economic growth), инкреатензивността на полезностния икономически растеж* (increatensity of the utility economic growth), ин114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------креатензивността на стойностния икономически растеж* (increatensity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инкреатензивност на икономическия растеж* (constant increatensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната инекстензивност и
постоянната инекстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инкреатензивност на икономическия
растеж* (variable increatensity of the economic growth) (която е общо понятие
за променливата инекстензивност и променливата инекстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлива инкреатензивност на икономическия растеж* (temporallyvariable increatensity of the economic growth) и невремево-променлива инкреатензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable increatensity
of the economic growth)]. Промените на инкреатензивността се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива инкреатензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инкреатензивност са (а) покачващата се инкреатензивност на икономическия растеж* (raising increatensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща
се инекстензивност и покачваща се инекстратензивност на растежа), което е
инкреатензификация на икономическия растеж, и (б) спадащатаинкреатензивност на икономическия растеж* (subsiding increatensity of the economic
growth) (общо понятие за спадаща инекстензивност и спадаща инекстратензивност на растежа), което е субинкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инкреатензивност образуват понятието за неспадаща инкреатензивност на икономическия растеж* (unsubsiding increatensity of the economic growth) (общо понятие за неспадаща инекстензивност и неспадаща инекстратензивност на растежа) [което е
несубинкреатензификация на икономическия растеж* (unsubincreatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата инкреатензивност образуват понятието за непокачваща се инкреатензивност на икономическия
115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (unraising increatensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се инекстензивност и непокачваща се инекстратензивност на растежа) [което е неинкреатензификация на икономическия растеж* (unincreatensification of the economic growth)].
ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (increatensity
of the economic growth) (ки) – във:
инкреатензивност на икономическия растеж;
утвърдена инкреатензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена креатензивност на икономическия растеж).
ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (increatensitial
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 инкреатензивността на икономическия растеж (вж. и инкреатензитет 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 инкреатензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови
разновидности са инекстензивностният икономически растеж и инекстратензивностният икономически растеж.
ИНКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (increatensitial
economic growth) (ки) – във:
инкреатензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инкреатензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-креатензивностен икономически растеж).
ИНКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (increatensivity
of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d > 0,
който е общо понятие за инекстензитет на икономическия растеж и интензитет на икономическия растеж (последното съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж). Той (а) е абсолютно изразено положително
участие e > 0 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, което участие е инекстензитетът на растежа и чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на екс116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е
абсолютно изразено положително участие h > 0 на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е интензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на растежа.
Инкреатензитетът е разновидност 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. Частното между инкреатензитета и темпа на растежа
е инкреатензивността на икономическия растеж D > 0. Съставки на инкреатензитета са суперцялостният креатензитет на икономическия растеж,
достатъчно-цялостният креатензитет на икономическия растеж, предимственият креатензитет на икономическия растеж, балансираният креатензитет на икономичесикя растеж, миноритарният креатензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инкреатензитета са инкреатензитетът на продуктовия икономически растеж* (increatensivity of the product economic growth),
инкреатензитетът на факторовия икономически растеж* (increatensivity
of the factor economic growth), инкреатензитетът на полезностния икономически растеж* (increatensivity of the utility economic growth), инкреатензитетът на стойностния икономически растеж* (increatensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инкреатензитет на икономическия растеж* (constant increatensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния инекстензитет и постоянния интензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инкреатензитет на икономическия растеж* (variable
increatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия
инекстензитет и променливия интензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инкреатензитет
на икономическия растеж* (temporally-variable increatensivity of the economic
growth) и невремево-променлив инкреатензитет на икономическия рас117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (non-temporally-variable increatensivity of the economic growth)]. Промените на инкреатензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове
на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В
този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностнообусловен променлив инекстратензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инкреатензитет са (а) покачващият се инкреатензитет на икономическия растеж* (raising increatensivity of the economic
growth) (общо понятие за покачващ се инекстензитет и покачващ се интензитет на растежа), което е инкреатензивиране на икономическия растеж, и (б)
спадащият инкреатензитет на икономическия растеж* (subsiding increatensivity of the economic growth) (общо понятие за спадащ инекстензитет и спадащ интензитет на растежа), което е субинкреатензивиране на икономическия
растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инкреатензитет образуват понятието за неспадащ инкреатензитет на икономическия растеж* (unsubsiding increatensivity of the economic growth) (общо понятие за
неспадащ инекстензитет и неспадащ интензитет на растежа) [което е несубинкреатензивиране на икономическия растеж* (unsubincreatensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият инкреатензитет образуват понятието за непокачващ се инкреатензитет на икономическия растеж* (unraising increatensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се
инекстензитет и непокачващ се интензитет на растежа) [което е неинкреатензивиране на икономическия растеж* (unincreatensivition of the economic
growth)].
ИНКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (increatensivity of
the economic growth) (ки) – във:
инкреатензитет на икономическия растеж;
утвърден инкреатензитет на икономическия растеж (същото като утвърден креатензитет на икономическия растеж).
ИНКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (increatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за инекстензификация
на икономическия растеж и интензификация на икономическия растеж (последното съкратено от инекстратензификация на икономическия растеж); по118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкреатензивността на икономическия растеж, която е относително
изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на инкреатензитета на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инкреатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва инкреатензисуфикация на икономическия растеж* (increatensisufication of the economic growth) [което е същото като инкреатензифициране на икономическия растеж* (increatensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва инкреатензидефикация на
икономическия растеж* (increatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
ИНОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inoptensive economic
growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA по-голяма от нула (това е иноптензивността на икономическия растеж) и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI по-малка от единица (това е субцялостната катензивност
на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ
фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания
фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента
(GA > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от
идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AI < 1) в различните си варианти може да има само такъв
принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GA + AI = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният
икономически растеж, преобладаващо-оптензивният икономически растеж,
предимно-оптензивният икономически растеж, изцяло-оптензивният икономически растеж, изотропно-оптензивният икономически растеж, анизотропно-оптензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният ико119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, хомогенно-оптензивният икономически растеж, декатензивният икономически растеж, изцялоиноптензивният икономически растеж и преобладаващо-иноптензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на иноптензивния растеж са иноптензивният продуктов
икономически растеж* (inoptensive product economic growth), иноптензивният факторов икономически растеж* (inoptensive factor economic growth),
иноптензивният полезностен икономически растеж* (inoptensive utility
economic growth), иноптензивният стойностен икономически растеж*
(inoptensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също иноптензивният стационарен икономически растеж* (inoptensive stationary economic growth) и иноптензивният нестационарен икономически растеж*
(inoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inoptensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-иноптензивен икономически растеж;
иноптензивен икономически растеж;
предимно-иноптензивен икономически растеж;
преобладаващо-иноптензивен икономически растеж.
ИНОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inoptensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на иноптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато иноптензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е иноптензификация на икономическия растеж (покачване на иноптензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на иноптензитета в темпа на растежа), а когато
иноптензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субиноптензификация на икономическия растеж (спадане на иноптензивност120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на иноптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inoptensity of
the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж, която е
по-голяма от нула; относително изразено положително участие A > 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing и complementary). Катензивността на икономическия растеж, която се допълва от иноптензивността до единица, е субцялостната катензивност на икономическия растеж (последната същото като хипогенна 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. Тя е частното между иноптензитета на икономическия растеж a > 0 и темпа на растежа. Съставки на иноптензивността са суперцялостната оптензивност на икономическия растеж,
достатъчно-цялостната оптензивност на икономическия растеж, предимствената оптензивност на икономическия растеж, балансираната оптензивност на икономичесикия растеж, миноритарната оптензивност на икономическия растеж.
Разновидности на иноптензивността са иноптензивността на продуктовия икономически растеж* (inoptensity of the product economic growth),
иноптензивността на факторовия икономически растеж* (inoptensity of
the factor economic growth), иноптензивността на полезностния икономически растеж* (inoptensity of the utility economic growth), иноптензивността
на стойностния икономически растеж* (inoptensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна
иноптензивност на икономическия растеж* (constant inoptensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------променлива иноптензивност на икономическия растеж* (variable inoptensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива иноптензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable inoptensity of the economic growth) и невремевопроменлива иноптензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable inoptensity of the economic growth)]. Промените на иноптензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
иноптензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
иноптензивност са (а) покачващата се иноптензивност на икономическия
растеж* (raising inoptensity of the economic growth), което е иноптензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата иноптензивност на икономическия растеж* (subsiding inoptensity of the economic growth), което е субиноптензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се иноптензивност образуват понятието за неспадаща
иноптензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inoptensity of the
economic growth) [което е несубиноптензификация на икономическия растеж* (unsubinoptensification of the economic growth)], а постоянната и спадащията иноптензивност образуват понятието за непокачваща се иноптензивност на икономическия растеж* (unraising inoptensity of the economic
growth) [което е неиноптензификация на икономическия растеж* (uninoptensification of the economic growth)].
ИНОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inoptensity of
the economic growth) (ки) – във:
иноптензивност на икономическия растеж;
утвърдена иноптензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена оптензивност на икономическия растеж).
ИНОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inoptensitial 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
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж) определено участие има иноптензивността на икономическия растеж (вж. и иноптензитет 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 иноптензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inoptensitial economic growth) (ки) – във:
иноптензивностен икономическия растеж;
утвърдено-иноптензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-оптензивностен икономически растеж).
ИНОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inoptensivity of the
economic growth) (*) – оптензитет на икономическия растеж, който е поголям от нула; абсолютно изразено положително участие a > 0 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing). Катензитетът на икономическия растеж, който се допълва от
иноптензитета до темпа на растежа y, е субцялостният катензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен 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. Частното между иноптензитета и темпа на растежа е
иноптензивността на икономическия растеж A > 0. Съставки на иноптензитета са суперцялостният оптензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният оптензитет на икономическия растеж, предимственият оптензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет на икономичесикия растеж, миноритарният оптензитет на икономическия растеж.
Разновидности на иноптензитета са иноптензитетът на продуктовия
икономически растеж* (inoptensivity of the product economic growth), иноптензитетът на факторовия икономически растеж* (inoptensivity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor economic growth), иноптензитетът на полезностния икономически
растеж* (inoptensivity of the utility economic growth), иноптензитетът на
стойностния икономически растеж* (inoptensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен иноптензитет на икономическия растеж* (constant inoptensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив иноптензитет на икономическия растеж* (variable inoptensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив иноптензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inoptensivity of the economic growth) и невремево-променлив
иноптензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable inoptensivity of the economic growth)]. Промените на иноптензитета се обуславят от
наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив иноптензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия иноптензитет са (а)
покачващият се иноптензитет на икономическия растеж* (raising inoptensivity of the economic growth), което е иноптензивиране на икономическия
растеж, и (б) спадащият иноптензитет на икономическия растеж* (subsiding inoptensivity of the economic growth), което е субиноптензивиране на
икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се
иноптензитет образуват понятието за неспадащ иноптензитет на икономическия растеж* (unsubsiding inoptensivity of the economic growth) [което е несубиноптензивиране на икономическия растеж* (unsubinoptensivition of the
economic growth)], а постоянният и спадащият иноптензитет образуват понятието за непокачващ се иноптензитет на икономическия растеж* (unraising
inoptensivity of the economic growth) [което е неиноптензивиране на икономическия растеж* (uninoptensivition of the economic growth)].

ИНОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inoptensivity of the
economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------иноптензитет на икономическия растеж;
утвърден иноптензитет на икономическия растеж (същото като утвърден оптензитет на икономическия растеж).
ИНОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inoptensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на иноптензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на иноптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на иноптензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва иноптензисуфикация на икономическия растеж* (inoptensisufication of the economic
growth) [което е същото като иноптензифициране на икономическия растеж* (inoptensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
иноптензидефикация на икономическия растеж* (inoptensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНПУТ – АУТПУТ АНАЛИЗ (input – output analysis) – системен анализ в
икономиката, чрез който с помощта на операторни уравнения се разкриват
зависимостите между входа на икономическата система, изхода на икономическата система и оператора на икономическата система. Негов частен
случай е методът “разход – производство”.
ИНРЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inretensive economic
growth) (*) – общо понятие (според релейната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) инкатензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж GI е по-голяма от нула и тя е инкатензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (по-малка от единица) e субцялостната
оптензивност на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или (б) иноптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е по-голяма от нула и тя е иноптензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия
растеж AI (по-малка от единица) e субцялостната катензивност на икономическия растеж, където GA + AI = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената ретензивност
на икономическия растеж GJ (по-голяма от нула и тя е инретензивността на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж) е общо понятие за инкатензивност (която е зададената катензивност GI) и иноптензивност (която е зададената оптензивност GA) на
растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ
(по-малка от единица и тя е субцялостната ретензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за субцялостна оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на инкатензивността) и субцялостна катензивност (която е прилежаща катензивност AI на иноптензивността), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност винаги има някакъв положителен принос, като дори може да има и свръхпринос във формирането на темпа на инретензивния растеж, докато прилежащата ретензивност може да има само такъв
принос, който е по-малък от темпа на растежа.
Инретензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният
икономически растеж, преобладаващо-ретензивният икономически растеж,
предимно-ретензивният икономически растеж, изцяло-ретензивният икономически растеж, изотропно-ретензивният икономически растеж, анизотропно-ретензивният икономически растеж, изохипогенно-ретензивният икономически растеж, нормално-ретензивният икономически растеж, хипергенно-ретензивният икономически растеж, хетерогенно-ретензивният икономически растеж, хомогенно-ретензивният икономически растеж, деботензивният икономически растеж, изцяло-инретензивният икономически растеж и преобладаващо-инретензивният икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности на инретензивния растеж са инретензивният продуктов
икономически растеж* (inretensive product economic growth), инретензивният факторов икономически растеж* (inretensive factor economic growth),
инретензивният полезностен икономически растеж* (inretensive utility
economic growth), инретензивният стойностен икономически растеж* (inretensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също инретензивният
стационарен икономически растеж* (inretensive stationary economic growth)
и инретензивният нестационарен икономически растеж* (inretensive nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
126

1129

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНРЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inretensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инретензивен икономически растеж;
инретензивен икономически растеж;
предимно-инретензивен икономически растеж;
преобладаващо-инретензивен икономически растеж.
ИНРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inretensivition
of the economic growth) (*) – общо понятие за инкатензивиране на икономическия растеж и иноптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато инретензивирането
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инретензификация
на икономическия растеж (покачване на инретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инретензитета в темпа на
растежа), а когато инретензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субинретензификация на икономическия растеж (спадане
на инретензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inretensity of
the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J > 0, която е общо понятие за инкатензивност на икономическия растеж и иноптензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие I > 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инкатензивността
на растежа и чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително
изразено положително участие A > 0 на някакъв неидентифициран фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, което участие е иноптензивността на
растежа и чрез което (също в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на растежа. Инретензивността е разновидност 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 степенна127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиоптензивността на икономическия растеж. Тя е частното
между инретензитета на икономическия растеж j > 0 и темпа на растежа.
Съставки на инретензивността са суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната ретензивност на икономическия
растеж, предимствената ретензивност на икономическия растеж, балансираната ретензивност на икономичесикя растеж, миноритарната ретензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инретензивността са инретензивността на продуктовия икономически растеж* (inretensity of the product economic growth), инретензивността на факторовия икономически растеж* (inretensity of the
factor economic growth), инретензивността на полезностния икономически
растеж* (inretensity of the utility economic growth), инретензивността на
стойностния икономически растеж* (inretensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инретензивност на икономическия растеж* (constant inretensity of the economic
growth) (която е общо понятие за постоянната инкатензивност и постоянната
иноптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инретензивност на икономическия растеж* (variable
inretensity of the economic growth) (която е общо понятие за променливата инкатензивност и променливата иноптензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инретензивност на икономическия растеж* (temporally-variable inretensity of the
economic growth) и невремево-променлива инретензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable inretensity of the economic growth)]. Промените на инретензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи
коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност).
В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностнообусловена променлива инретензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инретензивност са (а) покачващата се инретен128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж* (raising inretensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се инкатензивност и покачваща се иноптензивност на растежа), което е инретензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащатаинретензивност на икономическия растеж* (subsiding inretensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща инкатензивност и
спадаща иноптензивност на растежа), което е субинретензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инретензивност образуват понятието за неспадаща инретензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inretensity of the economic growth) (общо понятие за
неспадаща инкатензивност и неспадаща иноптензивност на растежа) [което е
несубинретензификация на икономическия растеж* (unsubinretensification
of the economic growth)], а постоянната и спадащата инретензивност образуват
понятието за непокачваща се инретензивност на икономическия растеж*
(unraising inretensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се
инкатензивност и непокачваща се иноптензивност на растежа) [което е неинретензификация на икономическия растеж* (uninretensification of the
economic growth)].
ИНРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inretensity of the
economic growth) (ки) – във:
инретензивност на икономическия растеж;
утвърдена инретензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена ретензивност на икономическия растеж).
ИНРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inretensitial 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 инретензивността на икономическия растеж (вж. и инретензитет 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 инретензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са инкатензивностният икономически растеж и иноптензивностният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inretensitial economic growth) (ки) – във:
инретензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инретензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-ретензивностен икономически растеж).
ИНРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inretensivity of the
economic growth) (*) – ретензитет на икономическия растеж j > 0, който е
общо понятие за инкатензитет на икономическия растеж и иноптензитет
на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие
i > 0 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа
на икономическия растеж y, което участие е инкатензитетът на растежа и чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на идентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие a > 0 на някакъв неидентифициран
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е иноптензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на неидентифицирания фактор при осъществяването на растежа.
Инретензитетът е разновидност 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. Частното между инретензитета и темпа на растежа е инретензивността на икономическия растеж J > 0. Съставки на инретензитета
са суперцялостният ретензитет на икономическия растеж, достатъчноцялостният ретензитет на икономическия растеж, предимственият ретензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономичесикя растеж, миноритарният ретензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инретензитета са инретензитетът на продуктовия
икономически растеж* (inretensivity of the product economic growth), инретензитетът на факторовия икономически растеж* (inretensivity of the factor economic growth), инретензитетът на полезностния икономически растеж* (inretensivity of the utility economic growth), инретензитетът на
стойностния икономически растеж* (inretensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически рас130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инретензитет на икономическия растеж* (constant inretensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния инкатензитет и постоянния
иноптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж)
и променлив инретензитет на икономическия растеж* (variable inretensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия инкатензитет и променливия иноптензитет на растежа и е понятие на нестационарния
икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инретензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inretensivity of the economic growth) и
невремево-променлив инретензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable inretensivity of the economic growth)]. Промените на инретензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на
факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
(вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да
се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
иноптензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инретензитет са (а) покачващият се инретензитет на икономическия растеж*
(raising inretensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се инкатензитет и покачващ се иноптензитет на растежа), което е инретензивиране
на икономическия растеж, и (б) спадащият инретензитет на икономическия растеж* (subsiding inretensivity of the economic growth) (общо понятие за
спадащ инкатензитет и спадащ иноптензитет на растежа), което е субинретензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инретензитет образуват понятието за неспадащ инретензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding inretensivity of the economic growth)
(общо понятие за неспадащ инкатензитет и неспадащ иноптензитет на растежа) [което е несубинретензивиране на икономическия растеж* (unsubinretensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инретензитет
образуват понятието за непокачващ се инретензитет на икономическия
растеж* (unraising inretensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се инкатензитет и непокачващ се иноптензитет на растежа) [което е
неинретензивиране на икономическия растеж* (uninretensivition of the
economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inretensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инретензитет на икономическия растеж;
утвърден инретензитет на икономическия растеж (същото като утвърден ретензитет на икономическия растеж).
ИНРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за инкатензификация на икономическия растеж и иноптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на инретензитета на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инретензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва инретензисуфикация на икономическия растеж*
(inretensisufication of the economic growth) [което е същото като инретензифициране на икономическия растеж* (inretensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва инретензидефикация на икономическия растеж* (inretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНСТИНКТ (spirit; instinct) (кд) – във:
придобити инстинкти (в макр.).
ИНСТИТИТ (institite) (кд) – във:
икокореномически инститит;
икономически инститит;
икореномически инститит;
икотехномически инститит;
икоуниреномически инститит;
типичен икокореномически инститит;
типичен икономически инститит;
типичен икореномически инститит;
типичен икотехномически инститит;
типичен икоуниреномически инститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental economic
criterion) – вж. ингредиентен икономически критерий.
ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) – вж. ингредиентен икореномически критерий.
ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) – вж. ингредиентен икотехномически критерий.
ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) – вж. ингредиентен икофорномически критерий.
ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental subnomic
criterion) – вж. ингредиентен субномически критерий.
ИНСТИТУЕНТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituentary applying on the ingrediental fornomic
criterion) – вж. ингредиентен форномически критерий.
ИНСТИТУИТ (instituite) (кд) – във:
икокореномически институит;
икономически институит;
икореномически институит;
икотехномически институит;
икоуниреномически институит;
предметен икокореномически институит (същото като икокореномически
институит);
предметен икономически институит (същото като икономически
институит);
предметен икореномически институит (същото като икореномически институит);
предметен икотехномически институит (същото като икотехномически
институит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметен икоуниреномически институит (същото като икоуниреномически институит);
предметен типичен икокореномически институит (същото като типичен
икокореномически институит);
предметен типичен икономически институит (същото като типичен икономически институит);
предметен типичен икореномически институит (същото като типичен
икореномически институит);
предметен типичен икотехномически институит (същото като типичен
икотехномически институит);
предметен типичен икоуниреномически институит (същото като типичен икоуниреномически институит);
типичен икокореномически институит;
типичен икономически институит;
типичен икореномически институит;
типичен икотехномически институит;
типичен икоуниреномически институит.
ИНСТИТУИТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (instituitive economic
wealth) – вж. икономически институит.
ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental economic
criterion) – вж. ингредиентен икономически критерий.
ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) – вж. ингредиентен икореномически критерий.
ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental ecotechnomic
criterion) – вж. ингредиентен икотехномически критерий.
ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental ecofornomic
criterion) – вж. ингредиентен икофорномически критерий.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental subnomic
criterion) – вж. ингредиентен субномически критерий.
ИНСТИТУИТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНГРЕДИЕНТНИЯ ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (instituitary applying on the ingrediental fornomic
criterion) – вж. ингредиентен форномически критерий.
ИНСТИТУТАТ (institutate) (кд) – във:
икокореномически институтат;
икономически институтат;
икореномически институтат;
икотехномически институтат;
икоуниреномически институтат;
типичен икокореномически институтат;
типичен икономически институтат;
типичен икореномически институтат;
типичен икотехномически институтат;
типичен икоуниреномически институтат.
ИНСТИТУТИТ (institutite) (кд) – във:
икокореномически институтит;
икономически институтит;
икореномически институтит;
икотехномически институтит;
икоуниреномически институтит;
типичен икокореномически институтит;
типичен икономически институтит;
типичен икореномически институтит;
типичен икотехномически институтит;
типичен икоуниреномически институтит.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИКОНОМИКС* (institutional economics) – вж. икономикс и политическа икономия.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР (institutonal investor) (в макр.) – организация, различна от отделни лица, която инвестира средства от приходи от
продажба на ценни книги (в макр.) (както и от депозити и от други източници).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Към тях се причисляват застрахователните компании, инвестиционните тръстове, пенсионните фондове, дяловите тръстове и попечители.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА (institutional economy) (*) – фиксирана във времето и пространството съвкупност от собственическо-мотивирани
икономически институции, участвуващи (функциониращи) във възпроизводството на икономическото богатство (т.е. в икономическото възпроизводство)
в условията на ограниченост (недостатъчност) на природните и човешките ресурси. Съставена е от компоненти на институционалната икономическа система, които от своя страна могат да се разглеждат (1) като обектни компоненти на институционалната икономическа система, които са икономическите институции и икономическите отношения, или (2) като системни компоненти на институционалната икономическа система, които са институционалните връзки на институционалната икономическа система (тяхната роля
се изпълнява от икономическите институции) и релационните елементи на
институционалната икономическа система (тяхната роля се изпълнява от
икономическите отношения). Разновидности на институционалната икономика са институционалната обектна икономика (вж. икономика, институционална икономика и обектна икономика) и институционалната системна икономика (вж. икономика, институционална икономика и обектна икономика).
Вж. икономическа система.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (instiutional
economic system), компонентно-обратна икономическа система, система от
икономически институции, система на икономическите отношения, (*) –
икономическа система, в която икономическите отношения са (изпълняват
ролята на) икономически елементи, а икономическите институции са (изпълняват ролята на) икономически връзки. На нея съответствува понятието за институционална икономика. В институционалната икономическа система: (1)
икономическите връзки са институционални икономически връзки [на тях отговарят понятията за множество на институционалните икономически
връзки* (set of the institutional economic connections) и пространство на институционалните икономически връзки* (space of the institutional economic
connections)] (те са институционални връзки на институционалната икономическа система); (2) икономическите елементи са релационни икономически
елементи [на тях отговарят понятията за множество на релационните икономически елементи* (set of the relational economic elements) и пространст136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во на релационните икономически елементи* (space of the relational
economic elements)] (те са релационни елементи на институционалната икономическа система). Затова институционалната икономическа система (респ.
институционалната икономика) е система от икономически институции (построена е от икономически институции, които сътворяват нейната цялостност) и
наред с това е и система на икономически отношения (съставена е от икономически отношения). Това показва, че тя (1) има институционален икономически характер* (institutional economic character) [налице е институционален
характер на икономическата система* (institutional economic character of the
economic system)], значи има и институционална информационна икономическа структура (налице е институционална информационна структура на икономическата система), и (2) има релационна икономическа специфика*
(relational economic speciphicity) [налице е релационна специфика на икономическата система* (relational speciphicity of the economic system)], значи
има и релационна организационна икономическа структура (налице е релационна организационна структура на икономическата система).
Взети заедно институционалната информационна икономическа структура
(тя е в собствения смисъл структура на институционалната икономическа система) и релационната организационна икономическа структура (тя е в несобствения смисъл структура на институционалната икономическа система) формират понятието за икономическа структура на институционалната икономическа система. В своята общност институционалните икономически връзки и
релационните икономически елементи (т.е. институционалните връзки на институционалната икономическа система и релационните елементи на институционалната икономическа система) образуват понятието за системните компоненти на институционалната икономическа система [на последните отговарят понятията за множество на системните компоненти на институционалната икономическа система* (set of the systemic components of the
institutional economic system) и пространство на системните компоненти
на институционалната икономическа система* (space of the systemic
components of the institutional economic system)]. От своя страна в своята общност икономическите институции и икономическите отношения образуват понятието за обектните компоненти на институционалната икономическа
система [на последните отговарят понятията за множество на обектните
компоненти на институционалната икономическа система* (set of the
object components of the institutional economic system) и пространство на
обектните компоненти на институционалната икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(space of the object components of the institutional economic system)]. Системните
компоненти и обектните компоненти на институционалната икономическа
система са аспекти на по общото понятие за компоненти на институционалната икономическа система [на последните отговарят понятията за множество на компонентите на институционалната икономическа система*
(set of the components of the institutional economic system) и пространство на
компонентите на институционалната икономическа система* (space of
the components of the institutional economic system)]. Вж. икономическа система.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (instiutional economic system) (ки) – във:
икономическа структура на институционалната икономическа система;
икономически свръзки на институционалната икономическа система
(вж. икономическа свръзка);
институционална икономическа система;
институционални връзки на институционалната икономическа система;
компоненти на институционалната икономическа система;
обектни компоненти на институционалната икономическа система;
релационни елементи на институционалната икономическа система;
системни компоненти на институционалната икономическа система.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА (institutional
economic structure) (ки) – във:
институционална информационна икономическа структура;
институционална организационна икономическа структура.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА
ИНФОРМАЦИОННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТРУКТУРА (institutional informational economic structure), институционална
информационна структура на икономическата система, (*) – информационна структура на институционалната икономическа система; качественоопределен и относително-устойчив ред от връзките на институционалната
икономическата система, т.е. от икономическите институции в нея. Вж. информационна структура на икономическата система.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (institutional informational structure of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system) – същото като институционална информационна икономическа структура.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОБЕКТНА ИКОНОМИКА* (institutional object
economy) – вж. икономика, институционална икономика и обектна икономика.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИОННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТРУКТУРА (institutional organizational economic structure), институционална организационна структура на икономическата система, (*) – организационна структура на институционалната икономическа система; качественоопределен и относително-устойчив ред от елементите на институционалната
икономическата система, т.е. от икономическите отношения в нея. Вж. организационна структура на икономическата система.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (institutional organizational structure of the
economic system), – същото като институционална организационна икономическа структура.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМНА ИКОНОМИКА* (institutional systemic economy) – вж. икономика, институционална икономика и обектна икономика.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (institutional structure of the economic system) (ки) – във:
институционална информационна структура на икономическата система (същото като институционална информационна икономическа структура);
институционална организационна структура на икономическата система (същото като институционална организационна икономическа структура).
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (institutional connections of the institutional
economic system), институционални икономически връзки, (*) – икономически връзки на институционалната икономическа система, ролята на които
се изпълнява от икономическите институции; разновидност на системните
компоненти на институционалната икономическа система. На тях отговарят
понятията за множество на институционалните икономически връзки*
(set of the institutional economic connections) и пространство на институцио139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------налните икономически
connections).

връзки*

(space

of

the

institutional

economic

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЛАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (institutional elements of the relational economic
system), институционални икономически елементи, (*) – икономически елементи на релационната икономическа система, ролята на които се изпълнява
от икономическите институции; разновидност на системните компоненти на
релационната икономическа система. На тях отговарят понятията за множество на институционалните икономически елементи* (set of the
institutional economic elements) и пространство на институционалните
икономически елементи* (space of the institutional economic elements).
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ* (institutional
economic connections) – същото като институционални връзки на институционалната икономическа система.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ (economic
institutional partcipants) – същото като икономически единици и като икономически институции; частен случай на стопанските единици.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ* (institutional
economic elements) – същото като институционални елементи на релационната икономическа система.
ИНСТИТУЦИЯ (institution) (кд) – във:
депозитна институция (в макр.);
договорна спестовна институция (в макр.);
икономически институции.
ИНСТРУКЦИЯ Q (regulation Q) (в макр.) (в САЩ) – действувала между 1933
и 1980 г. в САЩ инструкция, с която Федералната резервна система (в макр.)
е извършвала пряко регулиране на лихвения процент (в макр.). С нея ФРС е
забранявала да се изплаща лихва при влоговете до поискване и е ограничавала
максималния лихвен процент по другите депозити в банките.
ИНСТРУМЕНТ (instrument) (кд) – във:
брейди инструменти (в межд.);
инструменти на капиталовия пазар (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инструменти на паричния пазар (в макр.);
инструменти на финансовия пазар (в макр.).
ИНСТРУМЕНТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ГРЕШКА (instrumental economic error) – икономическа грешка, която се дължи се на закръглянията или
на други причини при използването на изчислителна техника в решаването на
икономически задачи.
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ (instrumental
economic variables) – променливите на задачата на математическото програмиране в икономиката (вж. обща задача на математическото програмиране),
чието решение привежда целевата икономическа функция към икономическия
оптимум.
ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР (capital market instruments)
(в макр.) – дългосрочни ценни книги (в макр.) (дългосрочни дългови инструменти), които са обект на капиталовия пазар (в макр.).
ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (money market instruments) (в
макр.) – краткосрочни ценни книги (в макр.) (краткосрочни дългови инструменти), които са обект на паричния пазар (в макр.).
ИНСТРУМЕНТИ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР (financial market instruments)
(в макр.) – ценни книги (в макр.) (дългови инструменти) и други парични агрегати (в макр.), които са обект на финансовия пазар (в макр.). Подразделят се
на инструменти паричния пазар (в макр.) и инструменти на капиталовия пазар (в макр.).
ИНСЦЕНАЦИЯ (staging) (кд) – във:
метод на инсценацията.
ИНТАТ (intate) (кд) – във:
икокореномически интат;
икономически интат;
икореномически интат;
икотехномически интат;
икоуниреномически интат;
типичен икокореномически интат;
типичен икономически интат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически интат;
типичен икотехномически интат;
типичен икоуниреномически интат.
ИНТЕГРАЛ (integral) (кд) – във:
абелев икономически интеграл;
взаимнообратни икономически интеграли на Фурие, Ж., (вж. икономическа спектрална плътност);
икономически интеграл на Фурие, Ж. (вж. и стационарен случаен икономически процес);
икономически интеграл на Фурие, Ж. [начини на изчисляване];
интеграл на икономическата суперпозиция;
интеграл на икономическия свитък;
комплексна форма на икономическия интеграл на Фурие, Ж.;
обратен интеграл на Фурие, Ж.;
прав интеграл на Фурие, Ж.;
разложение на периодичната икономическа функция в интеграл на Фурие, Ж.
стохастичeн интеграл.
ИНТЕГРАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СУПЕРПОЗИЦИЯ* (economic
superposition integral) – същото като интеграл на икономическата трансвекция. Вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
ИНТЕГРАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАНСВЕКЦИЯ* (economic convulation /fold, transvection/ integral), интеграл на икономическата суперпозиция, интеграл на икономическия свитък, – вж. импулсна преходна функция
на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
ИНТЕГРАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СВИТЪК* (economic convulation
/fold, transvection/ integral) – същото като интеграл на икономическата трансвекция. Вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛ НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier integral) (ки) – във:
взаимнообратни икономически интеграли на Фурие, Ж., (вж. икономическа спектрална плътност);
икономически интеграл на Фурие, Ж. (вж. и стационарен случаен икономически процес);
икономически интеграл на Фурие, Ж. [начини на изчисляване];
комплексна форма на икономическия интеграл на Фурие, Ж.;
обратен интеграл на Фурие, Ж.;
прав интеграл на Фурие, Ж.;
разложение на периодичната икономическа функция в интеграл на Фурие, Ж.
ИНТЕГРАЛЕН АБСТРАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral
abstract economic operator) (ки) – във:
интегрален абстрактен ингредиентен икономически оператор;
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН АБСТРАКТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР* (integral abstract ingrediental economic operator) (*) – общо понятие за интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор и интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор. Една от разновидностите на абстрактния ингредиентен икономически
оперотор.
ИНТЕГРАЛЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral reproductional economic operator) (*) – общо понятие за интегрален начален възпроизводствен икономически оператор и интегрален
инверсен възпроизводствен икономически оператор. Една от разновидностите на възпроизводствения икономически оперотор.
ИНТЕГРАЛЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
(integral reproductional economic operator) (ки) – във:
интегрален възпроизводствен икономически оператор;
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален начален възпроизводствен икономически оператор (вж.
начална възпроизводствена икономическа система);
интегрален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален начален възпроизводствен икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (integral law of the economic regulation) – същото като астатичен закон на икономическото регулиране. Вж. и последователно коригиране на динамичните
свойства на регулаторната икономическата система.
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА*
(integral law of the probabilities distribution of the discrete stochastic /random/
economic quantity /value/) – същото като функция на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА
(integral law of the probabilities distribution of the discrete stochastic /random/
economic quantity /value/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина).
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (integral law of the probabilities distribution of the continuous stochastic
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/random/ economic quantity /value/) – същото като функция на разпределението
на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.

ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (integral law of the probabilities distribution of the continuous stochastic
/random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (distribution
integral law of the stochastic /random/ economic quantities /values/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрални условни закони на разпределението на вероятностите на
случайните икономически величини.
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНАТА
СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (distribution integral law of
the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) – същото като функция
145

1148

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина.
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДИСКРЕТНАТА
СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution integral law of
the discrete stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина).
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина).
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (distribution integral
law of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) – същото като
функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна
икономическа величина.
ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (distribution integral
law of the continuous stochastic /random/ economic quantity /value/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (distribution integral law of the stochastic
/random/ economic quantities /values/) (ки) – във:
интегрален закон на разпределението на вероятностите на дискретната
случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на
вероятностите на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на дискретната случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите
на дискретната случайна икономическа величина);
интегрален закон на разпределението на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като функция на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина (същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина);
интегрален условен закон на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина (същото като условна функция
на разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина);
интегрални условни закони на разпределението на вероятностите на
случайните икономически величини;
формули на пълните вероятности за интегралните закони на разпределението на случайните икономически величини.
ИНТЕГРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНВАРИАНТ* (integral economic
invariant) – икономически инвариант на гладка динамична икономическа система, повдигнат в някаква степен k (може да се нарече още интегрален икономически инвариант от k–ти порядък). Разграничават се абсолютен интегрален икономически инвариант* (absolute integral economic invariant) и относителен интегрален икономически инвариант* (relative integral economic
invariant) от k–ти порядък.
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНВАРИАНТ* (integral economic
invariant) (ки) – във:
интегрален икономически инвариант;
положителен интегрален икономически инвариант (вж. теорема на А.
Пуанкаре за възвръщането).
ИНТЕГРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral economic operator), икономически интегратор, – оператор на икономическата система T от
X в Y, който (1) има област на определението


D(T ) == ϕ ∈ X : f ( x) = ∫ K ( x, y, ϕ ( y )) dy ,


M
(2) съществува за почти всички x ∈ N и f ∈ Y , и (3) функционира (действува)
според правилото Tφ = f при ϕ ∈ D (T ), и където X и Y са линейни /векторни/
икономически пространства на реални измерими икономически функции
(measurable economic functions) на пространство с икономическа мярка, съответно M , ∑ , µ и N , ∑ ,υ , а K е икономическа функция на M × N × R , която е
M

N

измерима по отношение на произведението от икономически мерки µ × υ × µ 0 ,
където µ0 е мярка на А. Лебег в R, и е непрекъсната по t ∈ R при кои да е фиксирани m ∈ M , n ∈ N . В случай че
K ( x, y, z ) = K ( x, y ), z , x ∈ M , y ∈ N , z ∈ R ,

тогава T е линеен интегрален икономически оператор* (linear integral
economic operator).
ИНТЕГРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral economic operator) (ки) – във:
интегрален абстрактен ингредиентен икономически оператор;
интегрален възпроизводствен икономически оператор;
интегрален икономически оператор;
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален начален възпроизводствен икономически оператор (вж.
начална възпроизводствена икономическа система);
интегрален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система).;
интегрален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален начален възпроизводствен икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
интегрален същностно-стратификационен икономически оператор;
интегрален същностно-феноменен икономически оператор (същото
като интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор; вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален феноменно-същностен икономически оператор (същото
като интегрален начален същностно-стратификационен икономически
оператор; вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
линеен интегрален икономически оператор (вж. интегрален икономически оператор).
ИНТЕГРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral economic factor) (ки)
– във:
амортизационен текущо-интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
интегрален предметен производствен икономически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
интегрален производствен икономически фактор;
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нетекущо-интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
нетекущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
оборотен /циркулиращ/ интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-интегрален физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
явно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral ecorenomic factor)
(ки) – във:
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален творчески производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор;
явно-интегрален производствен икореномически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral ecotechnomic
factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ИНВЕРСЕН АБСТРАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral inverse abstract economic operator) (ки) – във:
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН
ИНВЕРСЕН
АБСТРАКТЕН
ИНГРЕДИЕНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral inverse abstract ingrediential
economic operator) – вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа
система.
ИНТЕГРАЛЕН ИНВЕРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР* (integral inverse reproductional economic operator), интегрален
резултативно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор, – вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система. Една от разновидностите
на линейния инверсен възпроизводствен икономически оператор.
ИНТЕГРАЛЕН ИНВЕРСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral
inverse economic operator) (ки) – във:
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН ИНВЕРСЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (integral inverse ingrediential economic operator) (ки) – във:
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН ИНВЕРСЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral inverse essentially-stratificational
economic operator), интегрален същностно-феноменен икономически оператор, – вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
Една от разновидностите на линейния инверсен същностностратификационен икономически оператор.
ИНТЕГРАЛЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral ingrediential economic operator) (ки) – във:
интегрален абстрактен ингредиентен икономически оператор;
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
152

1155

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (integral quality criterion of economic
management /control/ systems) (ки) – във:
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
частни интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо
управление).
ИНТЕГРАЛЕН КРИТЕРИЙ НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (integral criterion of optimal economic management /control/) – вж.
регулярен критерий на оптимално икономическо управление.
ИНТЕГРАЛЕН КРОС-СПЕКТЪР (ntegral cross spectre) (ки) – във:
икономически интегрален крос-спектър (същото като крос-спектрална
функция в икономиката).
ИНТЕГРАЛЕН КРОС-СПЕКТЪР В ИКОНОМИКАТА* (integral cross
spectre in economy) – същото като крос-спектрална функция в икономиката.
ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН АБСТРАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral initial abstract economic operator) (ки) – във:
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН АБСТРАКТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral initial abstract ingrediental economic
operator) – вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР* (integral initial reproductional economic operator), интегрален ресурсно-резултативен възпроизводствен икономически оператор, – вж. начална възпроизводствена икономическа система.
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral initial
economic operator) (ки) – във:
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален начален възпроизводствен икономически оператор (вж.
начална възпроизводствена икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral initial ingrediental economic operator) (ки) – във:
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН НАЧАЛЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral initial essentially-stratificational
economic operator), интегрален феноменно-същностен икономически оператор, – вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral production economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икономически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
objective ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral objective production economic factor) (*) – производствен
икономически фактор x(op)(y), който едновременно е интегрален производствен икономически фактор и предметен производствен икномически фактор;
предметен производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се
натрупва във вид на икономически резерв (economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи предметни производствени икономически фактори и който след това при необходимост поддържа тези икономически потоци); интегрален производствен икономически фактор, изразен
(измерен) в предметни единици на производствен икономически фактор (вж.
предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти);
непосредствена форма, в която интегралният предметен производствен икономически ресурс* (objective production economic resourc) функционира в процеса на икономическото производство; предметно-изразени интегрални икономически блага, които се използват в производството за създаване на икономическия продукт; същото като предметно-изразен интегрален производителен икономически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени икономически ресурси); една от същностно-стратификационните
разновидности на производствените икономически фактори. На интегралния
предметен производствен икономически фактор отговаря понятието за интегрално предметно факторно производствено икономическо богатство (integral objective factorial production economic wealth).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегралният предметен производствен икономически фактор е вид производително икономическо благо (респ. производителен икономически запас
или производствен икономически ресурс), което спада към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика). Основни негови разновидности са (1) интегралният предметен физически производствен икономически фактор h(op)(y) [в т.ч. интегралният
предметен материален физически производстствен икономически фактор
(integral objective material physical production economic factor) и интегралният
предметен нематериален физически производствен икономически фактор
(integral objective immaterial physical production economic factor), последният
само когато е интегрален предметен интелектуален производствен икономически фактор (integral objective intelectual production economic factor) и
(2) интегралният предметен трудов производствен икономически фактор
l(op)(y)]. Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са интегралният специфичен производствен икономически фактор
(същото като интегрален специфично-изразен производствен икономически
фактор), интегралният паричен производствен икономически фактор*
(integral monetary production economic factor) (същото като интегрален парично-изразен производствен икономически фактор), интегралният виртуален производствен икономически фактор* (integral virtual production
economic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен производствен
икономически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегралeн творчески предметен производствен
икономически фактор* (integral creative objective production economic factor)
x(oup)(y) и интегралeн работен предметен производствен икономически
фактор* (integral working objective production economic factor) x(ovp)(y). В това
си качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен предметен производствен икономически фактор* (integral making objective production economic factor) x(owp)(y), какъвто по природа е интегралният предметен производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален предметен трудовоопределен производствен икономически фактор* (integral objective labourlydeterminate production economic factor) и интегрален предметен физическоопределен производствен икономически фактор* (integral objective
physically-determinate production economic factor).
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral objective production economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икономически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral objective production ecotechnomic factor) (*) – производствен икотехномически фактор x(op)( y) , който едновременно е интегрален производствен икотехномически фактор и предметен производствен икномически фактор; предметен производствен икотехномически фактор, който
в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си
субстанциална форма и се натрупва във вид на икотехномически резерв
(ecotechnomic reserve) (който се захранва от икотехномическите потоци от
текущи предметни производствени икотехномически фактори и който след
това при необходимост поддържа тези икотехномически потоци); интегрален
производствен икотехномически фактор, изразен (измерен) в предметни единици на производствен икотехномически фактор (вж. предметна икотехномическа система и предметни икотехномически ингредиенти); непосредствена форма, в която интегралният предметен производствен икотехномически
ресурс* (objective production ecotechnomic resourc) функционира в процеса на
икотехномическото производство; предметно-изразени интегрални икотехномически блага, които се използват в производството за създаване на икотехномическия продукт; същото като предметно-изразен интегрален производителен икотехномически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси,
възпроизводствени
икономически
ресурси);
една
от
същностностратификационните разновидности на производствените икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактори. На интегралния предметен производствен икотехномически фактор
отговаря понятието за интегрално предметно факторно производствено
икотехномическо богатство (integral objective factorial production
ecotechnomic wealth).
Интегралният предметен производствен икотехномически фактор е вид
производително икотехномическо благо (респ. производителен икотехномически запас или производствен икотехномически ресурс), което спада към категорията на интегралните икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икотехномика). Основни негови разновидности са (1) интегралният предметен физически производствен икотехномически фактор
h(op)( y) [в т.ч. интегралният предметен материален физически производстствен икотехномически фактор (integral objective material physical
production ecotechnomic factor) и интегралният предметен нематериален
физически производствен икотехномически фактор (integral objective
immaterial physical production ecotechnomic factor), последният само когато е
интегрален предметен интелектуален производствен икотехномически
фактор (integral objective intelectual production ecotechnomic factor) и (2) интегралният предметен трудов производствен икотехномически фактор
l (op)( y) ]. Според ингредиентната икономическа изразимост негови разновидности са интегралният специфичен производствен икотехномически фактор (същото като интегрален специфично-изразен производствен икотехномически фактор), интегралният паричен производствен икотехномически фактор* (integral monetary production ecotechnomic factor) (същото като
интегрален парично-изразен производствен икотехномически фактор),
интегралният виртуален производствен икотехномически фактор* (integral virtual production ecotechnomic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен производствен икотехномически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегралeн творчески предметен производствен икотехномически фактор* (integral creative objective production ecotechnomic factor) x(oup)( y) и интегралeн работен
предметен производствен икотехномически фактор* (integral working
objective production ecotechnomic factor) x(ovp)( y) . В това си качество те са
форми на съществуване на интегралния съзидателен предметен производствен икотехномически фактор* (integral making objective production ecotechnomic factor) x(owp)( y) , какъвто по природа е интегралният предметен производствен икотехномически фактор. Според факторната икономическа оп158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределеност се разграничават интегрален предметен трудово-определен
производствен икотехномически фактор* (integral objective labourlydeterminate production ecotechnomic factor) и интегрален предметен физическо-определен производствен икотехномически фактор* (integral objective
physically-determinate production ecotechnomic factor).
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective labour economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective labour ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral objective labour production economic factor) (*)
– трудов производствен икономически фактор l(op)(y) (вж. и производствени
икономически фактори), който едновременно е предметен производствен
икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори)
и интегрален производствен икономически фактор; предметен трудов производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във
вид на предметен трудов икономически резерв (objective labour economic
reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи специфични
производствени икономически фактори и който след това при необходимост
поддържа тези икономически потоци); вид специфично трудово производително икономическо благо (респ. предметен трудов производителен икономически запас или предметен трудов производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); интегрален трудов производствен икономически фактор, който e изразен (измерен) в предметни единици на производствен икономически фактор (вж. предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните предметни трудови производствени икономически фактори е същото като предметен трудов производителен икономически капитал (objective labour roductive
economic capital) [съвкупност от предметни трудови капиталови производителни икономически блага (objective labour capital productive economic
goods)].
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават интегрален специфичен трудов производствен
икономически фактор (същото като интегрален специфично-изразен трудов
производствен икономически фактор), интегрален паричен трудов производствен икономически фактор* (integral monetary labour production
economic factor) (същото като интегрален парично-изразен трудов производствен икономически фактор), интегрален виртуален трудов производствен икономически фактор* (integral virtual labour production economic
factor) (същото като интегрален виртуално-изразен трудов производствен
икономически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегрален творчески предметен трудов производствен икономически фактор* (integral creative objective labour production
economic factor) l(oup)(y) и интегрален работен предметен трудов произ160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икономически фактор* (integral working objective labour production
economic factor) l(ovp)(y). В това си качество те са форми на съществуване на
интегралния съзидателен предметен трудов производствен икономически
фактор* (integral making objective labour production economic factor) l(owp)(y),
какъвто по природа е интегралният предметен трудов производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален предметен трудово-определен трудов производствен
икономически фактор* (integral objective labourly-determinate labour production economic factor) и интегрален предметен физическо-определен трудов
производствен икономически фактор* (integral objective physicallydeterminate labour production economic factor).
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective labour production economic factor)
(ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral objective labour production ecotechnomic
factor) (*) – трудов производствен икотехномически фактор l (op)( y) (вж. и
производствени икономически фактори), който едновременно е предметен
производствен икотехномически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и интегрален производствен икотехномически фактор;
предметен трудов производствен икотехномически фактор, който в процеса
на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на предметен трудов икотехномически
резерв (objective labour ecotechnomic reserve) (който се захранва от икотехномическите потоци от текущи специфични производствени икотехномически
фактори и който след това при необходимост поддържа тези икотехномически потоци); вид специфично трудово производително икотехномическо благо
(респ. предметен трудов производителен икотехномически запас или предметен трудов производствен икотехномически ресурс), спадащо към категорията
на
интегралните
икотехномически
блага
(вж.
акумулативно161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана икономика); интегрален трудов производствен икотехномически фактор, който e изразен (измерен) в предметни единици на производствен икотехномически фактор (вж. предметна икономическа система и
предметни икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните предметни трудови производствени икотехномически фактори е същото като
предметен трудов производителен икотехномически капитал (objective
labour roductive ecotechnomic capital) [съвкупност от предметни трудови капиталови производителни икотехномически блага (objective labour capital
productive ecotechnomic goods)].
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават интегрален специфичен трудов производствен
икотехномически фактор (същото като интегрален специфично-изразен
трудов производствен икотехномически фактор), интегрален паричен
трудов производствен икотехномически фактор* (integral monetary labour
production ecotechnomic factor) (същото като интегрален парично-изразен
трудов производствен икотехномически фактор), интегрален виртуален
трудов производствен икотехномически фактор* (integral virtual labour
production ecotechnomic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен
трудов производствен икотехномически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегрален творчески
предметен трудов производствен икотехномически фактор* (integral creative objective labour production ecotechnomic factor) l (oup)( y) и интегрален работен предметен трудов производствен икотехномически фактор* (integral working objective labour production ecotechnomic factor) l (ovp)( y) . В това си
качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен предметен трудов производствен икотехномически фактор* (integral making
objective labour production ecotechnomic factor) l (owp )( y) , какъвто по природа е
интегралният предметен трудов производствен икотехномически фактор.
Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален предметен трудово-определен трудов производствен икотехномически
фактор* (integral objective labourly-determinate labour production ecotechnomic
factor) и интегрален предметен физическо-определен трудов производствен икотехномически фактор* (integral objective physically-determinate labour
production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective labour production ecotechnomic
factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective physical economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral objective physical ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral objective physical production economic
factor) (*) –физически производствен икономически фактор h(op)(y) (вж. и
производствени икономически фактори), който едновременно е предметен
производствен икономически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и интегрален производствен икономически фактор;
предметен физически производствен икономически фактор, който в процеса
на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална
форма и се натрупва във вид на предметен физически икономически резерв
(objective physical economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от предметни текущи производствени икономически фактори и който
след това при необходимост поддържа тези икономически потоци); вид пред163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метно физическо производително икономическо благо (респ. предметен физически производителен икономически запас или предметен физически производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните
икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); интегрален физически производствен икономически фактор, който е изразен (измерен) в предметни единици на производствен икономически фактор (вж. предметна икономическа система и предметни икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните предметни физически производствени икономически фактори е същото като предметен физически производителен икономически капитал (objective physical productive economic capital) [съвкупност
от предметни физически капиталови производителни икономически блага
(objective physical capital productive economic goods)].
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават интегрален специфичен физически производствен
икономически фактор (същото като интегрален специфично-изразен физически производствен икономически фактор), интегрален паричен физически производствен икономически фактор* (integral monetary physical
production economic factor) (същото като интегрален парично-изразен физически производствен икономически фактор), интегрален виртуален физически производствен икономически фактор* (integral virtual physical
production economic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен физически производствен икономически фактор) и други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегрален творчески
предметен физически производствен икономически фактор* (integral creative objective physical production economic factor) h(oup)(y) и интегрален работен предметен физически производствен икономически фактор* (integral
working objective physical production economic factor) h(ovp)(y). В това си качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен предметен
физически производствен икономически фактор* (integral making objective
physical production economic factor) h(owp)(y), какъвто по природа е интегралният предметен физически производствен икономически фактор. Според
факторната икономическа определеност се разграничават интегрален предметен трудово-определен физически производствен икономически фактор* (integral objective labourly-determinate physical production economic factor)
и интегрален предметен физическо-определен физически производствен
икономически фактор* (integral objective physically-determinate physical production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective physical production economic
factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral objective physical production
ecotechnomic factor) (*) –физически производствен икотехномически фактор
h(op)( y) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно
е предметен производствен икотехномически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и интегрален производствен икотехномически фактор; предметен физически производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на предметен физически икотехномически резерв (objective physical ecotechnomic reserve)
(който се захранва от икотехномическите потоци от предметни текущи
производствени икотехномически фактори и който след това при необходимост поддържа тези икотехномически потоци); вид предметно физическо производително икотехномическо благо (респ. предметен физически производителен икотехномически запас или предметен физически производствен икотехномически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); интегрален
физически производствен икономически фактор, който е изразен (измерен) в
предметни единици на производствен икотехномически фактор (вж. предметна икотехномическа система и предметни икотехномически ингредиенти). Съвкупността от интегралните предметни физически производствени
икотехномически фактори е същото като предметен физически производителен икотехномически капитал (objective physical productive ecotechnomic
capital) [съвкупност от предметни физически капиталови производителни
икотехномически блага (objective physical capital productive ecotechnomic
goods)].
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават интегрален специфичен физически производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически фактор (същото като интегрален специфично-изразен физически производствен икотехномически фактор), интегрален паричен
физически производствен икотехномически фактор* (integral monetary
physical production ecotechnomic factor) (същото като интегрален паричноизразен физически производствен икотехномически фактор), интегрален
виртуален физически производствен икотехномически фактор* (integral
virtual physical production ecotechnomic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен физически производствен икотехномически фактор) и
други. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават
интегрален
творчески
предметен
физически
производствен
икотехномически фактор* (integral creative objective physical production
ecotechnomic factor) h(oup)(y) и интегрален работен предметен физически
производствен икотехномически фактор* (integral working objective physical
production ecotechnomic factor) h(ovp)(y). В това си качество те са форми на
съществуване на интегралния съзидателен предметен физически
производствен икотехномически фактор* (integral making objective physical
production ecotechnomic factor) h(owp)(y), какъвто по природа е интегралният
предметен физически производствен икотехномически фактор. Според
факторната икотехномическа определеност се разграничават интегрален
предметен трудово-определен физически производствен икотехномически
фактор* (integral objective labourly-determinate physical production
ecotechnomic factor) и интегрален предметен физическо-определен
физически производствен икотехномически фактор* (integral objective
physically-determinate physical production ecotechnomic factor).
ИНТЕГРАЛЕН ПРЕДМЕТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral objective physical production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral production economic factor) (подразбиран като предметностен интегра166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен производствен икономически фактор; същото като акумулиран производствен икономически фактор), капиталов производствен икономически
фактор, факторна производствена икономическа сила, факторна икономическа сила, – производствен икономически фактор xp(Y), който в процеса
на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална
форма и се натрупва във вид на икономически резерв (economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи производствени икономически фактори и който след това при необходимост поддържа тези икономически потоци); вид производително икономическо благо (респ. производителен икономически запас или производствен икономически ресурс), спадащо
към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика). Във възпроизводствената икономика интегралните икономически блага (респ. интегралните възпроизводствени икономически запаси) се натрупват във вид на капиталови икономически блага (на икономически капитал), който стои в основата на капиталовата икономика. Обикновено се измерва в специфични единици. Негови основни разновидности
(според производствената икономическа факторност) са интегралният трудов производствен икономически фактор lp(Y) и интегралният физически
производствен икономически фактор hp(Y). Съвкупността от интегралните
производствени икономически фактори е същото като производителен икономически капитал (productive economic capital) [съвкупност от капиталови
производителни икономически блага (capital productive economic goods)].
Според ингредиентната икономическа изразимост като негови разновидности се разграничават (1) интегрален предметен производствен икономически фактор (същото като интегрален предметно-изразен производствен
икономически фактор) [в т.ч. интегрален специфичен производствен икономически фактор (същото като интегрален специфично-изразен производствен икономически фактор), интегрален паричен производствен икономически фактор* (integral monetary production economic factor) (същото като
интегрален парично-изразен производствен икономически фактор), интегрален виртуален производствен икономически фактор* (integral virtual
production economic factor) (същото като интегрален виртуално-изразен производствен икономически фактор) и други] и (2) интегрален трансцендентален производствен икономически фактор* (integral transcendental
production economic factor) (същото като интегрален трансценденталноизразен производствен икономически фактор и като интегрален ценностен
производствен икономически фактор). В частност, според ценностната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа ингредиентност се разграничават интегрален творчески производствен икономически фактор xup(Y) и интегрален работен производствен
икономически фактор xvp(Y). В това си качество те са форми на съществуване
на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор
xwp(Y), какъвто по природа е интегралният производствен икономически
фактор. Според начина на измерване негови разновидности са неявноинтегралният производствен икономически фактор и явно-интегралният
производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален трудово-определен производствен
икономически фактор* (integral labourly-determinate production economic factor) и интегрален физическо-определен производствен икономически фактор* (integral physically-determinate production economic factor). Някои от разновидностите на интегралния производствен икономически фактор са показани във фиг. 1 (част А) и (част Б).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален творчески производ.
икономич. фактор

Интегрален работен
производствен икономич. фактор

Интегрален
производствен
икономически
фактор

Интегрален
творчески трудово-определен
производствен
икономически
фактор

Интегрален
работен трудово-определен
производствен
икономически
фактор

Интегрален
трудовоопределен производствен
икономически
фактор

Интегрален
творчески физическо-определен
производствен
икономически
фактор

Интегрален работен физическоопределен производствен икономичевски фактор

Интегрален
физическоопределен производствен
икономически
фактор

Интегрален
трудовоопределен трудов производствен икономически фактор

Интегрален
трудовоопределен физически производствен икономич. фактор

Интегрален
тудовоопределен производствен
икономически
фактор

Интегрален
физическоопределен трудов производствен икономически фактор

Интегрален
физическоопределен физически производствен икономич. фактор

Интегрален
физическоопределен производствен
икономически
фактор

Интегрален трудов производ.
икон. фактор

Интегрален физически производ.
иконом. фактор

Интегрален
производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на интегралния производствен икономически фактор (част А)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален творчески производ.
иконом. фактор

Интегрален работен
производ. иконом.
фактор

Интегрален
производствен
икономически
фактор

Интегрален
творчески
предметен производствен
икономически
фактор

Интегрален
работен предметен производствен икономически фактор

Интегрален
предметен производствен икономически фактор

Интегрален
творчески специфичен производствен икономически фактор

Интегрален
работен специфичен производствен икономически фактор

Интегрален
специфичен
производствен
икономически
фактор

Интегрален
предметен трудов производствен икономически фактор

Интегрален
предметен физически производствен икономически фактор

Интегрален
предметен производствен икономически фактор

Интегрален
специфичен
трудов производствен икономически фактор

Интегрален
специфичен
физически производствен
икономически
фактор

Интегрален
специфичен
производствен
икономически
фактор

Интегрален трудов производ.
иконом. фактор

Интегрален физически производ.
иконом. фактор

Интегрален
производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на интегралния производствен икономически фактор (част Б)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------По своето предназначение интегралният фактор е факторен икономически капитал* (factor economic capital). Задържането му във времето (в отрязък от време, който не клони към безкрайно малка величина) е основанието да
се нарича още наличен производствен икономически фактор* (available
production economic factor) [съвкупност е от налични производителни икономически блага* (available productive economic goods)]. Той е производителна
икономическа наличност* (productive economic availability) или още факторна икономически наличност* (factor economic availability). Интегралният
фактор има относително-самостоятелна опредметеност и затова се разглежда
като примарен (първичен) фактор.
Интегралният фактор (като съставно понятие) е съвкупност от отделни
видове интегрални фактори с различна продължителност на производителна
употреба. Според този критерий те се разделят на две групи: интегрални фактори за еднократна употреба (участвуват еднократно в производството, само в
един възпроизводствен кръгооборот) и такива за многократна употреба (участвуват многократно в производството, в повече от един възпроизводствен кръгооборот). (1) Интегралният фактор за многократна употреба е основен
/фиксиран/ интегрален производствен икономически фактор* (fixed integral production economic factor) и по природа е основен /фиксиран/ капиталов
производствен икономически фактор* (fixed capital production economic
factor) [съвкупност от основни /фиксирани/ капиталови производителни
икономически блага* (fixed capital productive economic goods)] Той е основен
/фиксиран/ факторен икономически капитал (fixed factor economic capital).
Представлява основен /фиксиран/ наличен производствен икономически
фактор* (fixed available production economic factor) [съвкупност е от основни
/фиксирани/ налични производителни икономически блага* (fixed available
productive economic goods)]. (2) Интегралният фактор за еднократна употреба е
оборотен /циркулиращ/ интегрален производствен икономически фактор*
(circulating integral production economic factor) и по природа е оборотен
/циркулиращ/ капиталов производствен икономически фактор* (circulating capital production economic factor) [съвкупност от оборотни /циркулиращи/
капиталови производителни икономически блага* (circulating capital
productive economic goods)] Той е оборотен /циркулиращ/ факторен икономически капитал (circulating factor economic capital). Представлява оборотен
/циркулиращ/ наличен производствен икономически фактор* (circulating
available production economic factor) [съвкупност е от оборотни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/циркулиращи/ налични производителни икономически блага* (circulating
available productive economic goods)].
ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
интегрален предметен производствен икономически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
интегрален производствен икономически фактор;
интегрален работен производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
интегрален специфичен производствен икономически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
нетекущо-интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
нетекущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икономически фактор;
оборотен /циркулиращ/ интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-интегрален физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
явно-интегрален предметен производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
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до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален производствен икореномически фактор), факторна производствена
икореномическа сила, (*) – общо понятие за интегрален производствен икономически фактор xp (Y ) и интегрален производствен икотехномически
фактор xp(Y ) в сферата на икореномиката; производствен икореномически
фактор xp(Y ) , който в процеса на икореномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на икореномически резерв (economic reserve) (който се захранва от иконофомическите потоци от текущи производствени икореномически фактори и който
след това при необходимост поддържа тези икореномически потоци); вид производително икореномическо благо (респ. производителен икореномически
запас или производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на
интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана
икономика); субективно-отразен от общностната икономическа единица (в
т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален производствен икореномически фактор. Той е понятие на икореномиката и е вид икореномичностна предметност* (ecorenomicalitic objectness) (вж. центитален икореномически диспозат). Може да се разглежда като опредметен икореномичностен трансцентит от даден вид [последният е общо понятие за икономическа
ценност (в частност за ценност на интегралния производствен икономически
фактор) и икотехномическо усърдие (в частност интегрално икотехномическо удърдие), конституирани в икореномическото производство (също)].
Във възпроизводствената икореномика интегралните икореномически блага
(респ. интегралните възпроизводствени икореномически запаси) се натрупват във вид на капиталови икореномически блага. Обикновено се измерва в
специфични единици.
Специфично за определеността на интегралния производствен икореномически фактор xp (Y ) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния
производствен икономически фактор xp (Y ) и интегралния производствен
икотехномически фактор xp(Y ) се намират във взаимозависимост помежду
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален
икореномически диспозат), които като двойка образуват интегралнофакторен икореномически диспозат* (integrally-factor ecorenomic disposate)
(в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В
границите на интегрално-факторния икореномически диспозат интегралният
производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо
явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на
интегралния производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
xp(Y) = E xp ( Y ) ( xp(Y ))
(вж. икономическа оценка), където Exp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xp(Y)= txp(Y)
е общата икономическа оценка на интегралния производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral production ecotechnomic
factor),
xp(Y )
xp(Y )

axp(Y) =

е средната икономическа оценка на интегралния производствен икотехномически фактор (average economic estimatе of the integral production
ecotechnomic factor) и
mxp(Y) =

dxp(Y)
dxp(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния производствен икотехномически фактор (marginal economic estimatе of the integral production
ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между
икономическия и икофономическия интегрален производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
175

1178

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според производствената икономическа факторност основни разновидности на интегралния производствен икореномически фактор са интегралният трудов производствен икореномически фактор lp (Y) и интегралният
физически производствен икореномически фактор hp(Y ) . Съвкупността от
интегралните производствени икореномически фактори е същото като производителен икореномически капитал (productive ecorenomic capital) [съвкупност от капиталови производителни икореномически блага (capital productive ecorenomic goods)]. Според ценностната икономическа ингредиентност
се разграничават интегрален творчески производствен икореномически фактор xup(Y ) и интегрален работен производствен икореномически фактор
xvp(Y ) . В това си качество те са форми на съществуване на интегралния съзи-

дателен производствен икореномически фактор xwp (Y) , какъвто по природа
е интегралнят производствен икореномически фактор xp (Y ) .
ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален производствен икореномически фактор;
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален творчески производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор;
явно-интегрален производствен икореномически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(integral production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен
176

1179

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален производствен икотехномически фактор), факторна производствена икотехномическа сила, (*) – производствен икотехномически
фактор xp(Y ) , който в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на икотехномически резерв (economic reserve) (който се захранва от иконофомическите потоци от текущи производствени икотехномически фактори и който след това при необходимост поддържа тези икотехномически потоци); вид
производително икотехномическо благо (респ. производителен икотехномически запас или производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика). Той е понятие на икотехномиката. Може да се
разглежда като опредметено икотехномическо удърдие (а чрез последното – и
като опредметена ценност на интегралния производствен икономически фактор). Във възпроизводствената икономика интегралните икотехномически
блага (респ. интегралните възпроизводствени икотехномически запаси) се
натрупват във вид на капиталови икотехномически блага. Обикновено се
измерва в специфични единици. Негови основни разновидности (според производствената икономическа факторност) са интегралният трудов производствен икономически фактор lp (Y) и интегралният физически производствен икономически фактор hp(Y ) . Съвкупността от интегралните производствени икотехномически фактори е същото като производителен икотехномически капитал (productive ecotechnomic capital) [съвкупност от капиталови производителни икотехномически блага (capital productive ecotechnomic
goods)]. Специфично за определеността на интегралния производствен икотехномически фактор е неговата взаимозависимост с интегралния производствен икономически фактор. Взаимните въздействия и взаимообусловеността
между интегралния икономически и интегралния икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която
едновременно принадлежи на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика) и на икономическата гранична икотехномика (също). Според
ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегрален
творчески производствен икотехномически фактор xup(Y) и интегрален работен производствен икотехномически фактор xvp(Y ) . В това си качество те
са форми на съществуване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (Y ) , какъвто по природа е интегралнят производствен икотехномически фактор xp(Y ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(integral production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален производствен икотехномически фактор;
интегрален работен производствен икотехномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral working production economic factor) (подразбиран като
предметностен работен производствен икономически фактор), работна
факторна производствена икономическа сила, работна факторна икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен икономически фактор xp(Y) като опредметеност xvp(Y) на работната ценност на
интегралния производствен икономически фактор W(xvp(Y)) и като нейна
факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е
ценностна икономическа оценка на работното усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор W (xvp(Y )) [същото като работно
икотехномическо усърдие (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално факторно икотехномическо усилие* (integral
factor ecotechnomic exertion), следователно интегралният работен производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като
фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа стойност от интегралния производствен икономически фактор при
осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при
която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява интегрална факторова стойностна производствена
икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Представлява една от формите на съществува179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не на интегралния съзидателен производствен икономически фактор xwp(Y).
Той е и предметна икономическа оценка на интегралиня работен производствен икотехномически фактор (вж. работен производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния работен производствен икономически фактор са интегралният работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y) и
интегралният работен физически производствен икономически фактор
hvp(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта между работната ценност на интегралния трудов производствен икономически
фактор W(lvp(Y)) [респ. стойността на интегралния трудов производствен икономически фактор V(lp(Y))] и работната ценност на интегралния
физически производствен икономически фактор W(hvp(Y)) [респ.
стойността на интегралния физически производствен икономически
фактор V(hp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между работното усърдие
на интегралния трудов производствен икотехномически фактор [същото
като интегрално трудово икотехномическо усилие (на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор [същото като
интегрално физическо икотехномическо усилие (на интегралния физически производствен икотехномически фактор)]. Интегралният работен производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
xvp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния работен
производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на интегралния производствения икономически фактор
W(xvp(Y)) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен производствен икономически фактор* (labourly-determinate integral working production economic factor) и физическо-определен интегрален работен производствен икономически фактор* (physically-determinate integral working production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният
работен физически производствен икономически фактор като факторно-инцентитален интегрално-работно-факторен икономически
спeцифат
Интегралният работен производствен икономически фактор xvp(Y)
(в характерни за интегралния работен фактор предметностни единици) [и
представен от работната ценност на интегралния производствения икономически фактор W(xvp(Y))] има статута на икономическо съдържание, а
интегралният работен трудов производствен икономически фактор
lvp(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lvp(Y))] и интегралният работен физически производствен икономически фактор hvp(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и
представен от работната ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hvp(Y))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо
усилие е невъзможно). В това им качество интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният работен физически производствен икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-работнофакторен икономически специфат* (factorly-incentital integrally-workinglyfactor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален работен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от интегрален работен трудов производствен икономически фактор и интегрален работен физически производствен
икономически фактор, в които работният фактор се е опредметил, и за които
той е общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic integral working production
economic factor) (общ интегрален работен фактор на интегралния работен трудов и интегралния работен физически фактор в границите на икономическия
специфат). Един и същ интегрален работен производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален работен трудов и
интегрален работен физически производствен икономически фактор. Затова
при непроменена величина на общия интегрален работен производствен фактор съществува заместване между интегралния трудов и интегралния физичес181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се
експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на
интегралния работен производствен икономически фактор* (factorlyincentital indifference curve of the integral working production economic factor)
ICxvp(y)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xvp(Y) f = xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор като функция на интегралния работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y) и интегралния работен физически производствен икономически фактор hvp(Y). Освен това
mxvp(Y ) l =

∂xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y)) ∂xvp(Y) f
=
∂lvp(Y )
∂lvp(Y)

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the integral creative labour production economic factor),
а
mxvp(Y ) h =

∂xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y )) ∂xvp(Y ) f
=
∂hvp(Y )
∂hvp(Y )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен физически производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the integral working physical production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален работен физически
производствен икономически фактор
hvp(Y)
ICxup(y)-incf
v

0

lvp(Y)
Интегрален работен трудов
производствен икономически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния работен производствен
икономически фактор

Трансформирането на интегралния работен производствен икономически
фактор в интегрален работен трудов и интегрален работен физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния работен производствен
икономически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the
integral working production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния
работен производствен икономически фактор* (labour incentital factorspecificitical objectification of the integral working production economic factor) и
физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
интегралния работен производствен икономически фактор* (physical
incentital factor-specificitical objectification of the working integral production
economic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икономически
фактор в интегрален работен производствен икономически фактор, представен
от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))
е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен
икономически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the integral working labour and integral working physical production economic factor) [то е
разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране
изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор
xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния работен производствен икономически фактор
ICxvp(y)-incf. Затова уравнението на кривата ICxvp(y)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически
фактор е
xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически
фактор
xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния работен производствен икономически фактор ICxvp(y)-incf, която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния работен трудов и на интегралния работен физически
производствен икономически фактор се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален работен трудов и интегрален работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига
един и същ резултат (като икономически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на интегралния работен трудов
и интегралния работен физически производствен икономически фактор
(dlvp(Y ), dhvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икономически фактор ICxvp(y)-incf)
прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен
производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y )) =
= mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y ))dlvp(Y ) +
+ mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))dhvp(Y )

или, което е същото,
dxvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y)) =
∂xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y))
=
dlvp(Y ) +
∂lvp(Y)
∂xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y ))
+
dhvp(Y).
∂hvp(Y )

Когато измененията в количествата на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на
интегралния работен производствен икономически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен
производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния работен трудов и в интегралния работен
физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния
общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически
фактор:
dxvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y)) =
= mxvp(Y ) l (lvp(Y), hvp(Y))dlvp(Y) +
+ mxvp(Y) h (lvp(Y ), hvp(Y ))dhvp(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икономически фактор* (workingly185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factorly-equivalent substitution of the integral working labour and integral working
physical production economic factor). То е работно-факторно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен
икономически фактор
mxvp (Y) l (lvp (Y ), hvp (Y ))dlvp (Y ),
mxvp (Y) h (lvp (Y ), hvp (Y ))dhvp (Y ),
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален работен производствен икономически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икономически фактор* (marginal rate of
the workingly-factorly-equivalent substitution of the integral working labour and
integral working physical production economic factor)
MRXVPS(Y) lh =
−

mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y ))
dhvp(Y)
=−
=
dlvp(Y )
mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))

∂xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y)) ∂xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
:
.
∂lvp(Y)
∂hvp(Y)

Тя е отрицателна величина

[MRXVPS(Y) lh < 0]
dhvp(Y)
между двата диференциални прираста на
dlvp(Y )
количествата на интегралния работен трудов и интегралния работен физически
производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното
съотношение

и е равна на отношението

−

mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y))
mxvp(Y ) h (lvp(Y ), hvp(Y ))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икономически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на интегралния работен физически производствен
икономически
фактор.
Пределната
норма
на
работно-факторноеквивалентното заместване на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икономически фактор MRXVPS(Y) lh показва
към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на
интегралния работен производствен икономически фактор ICxvp(y)-incf с колко
единици трябва да се намали обемът на интегралния работен физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
интегралния работен трудов производствен икономически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен физически производствен икономически фактор, като икономисаният от това интегрален работен производствен икономически фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален работен трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор е
xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
работен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital
matrix of the factorly-specifatic integral working production economic factor)
H ( xvp (Y )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xvp(Y ))lh =
 ∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y )) ∂ 2 xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y )) 


,
∂lvp(Y ) ∂hvp(Y)
∂lvp(Y ) 2

 > 0.
= 2
 ∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y )) ∂ 2 xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y )) 
,


∂hvp(Y ) ∂lvp(Y )
∂hvp(Y ) 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp (Y)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
> 0,
∂lvp(Y ) 2
∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
>0
∂hvp(Y) 2

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния
работен трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен работен фактор на интегралния работен физически производствен
икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния работен
трудов производствен икономически фактор и на интегралния работен физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия
пределен факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен
трудов и интегралния работен физически производствен икономически
фактор* (law of the marginal factor-specifatic working factor increasing of the integral working labour and integral working physical and wotking economic factor).
Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен интегрален работен
фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален
работен производствен икономически фактор при нарастване на равнището
на интегралния работен трудов производствен икономически фактор и на интегралния работен физически производствен икономически фактор. Според
този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на
интегралния работен трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на интегралния работен физически производствен
икономически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален работен
производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни работен фактори нарастват, което
се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище
на интегралния работен физически производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния работен трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния работен трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен физически производствен икономически фактор също изисква из188
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------черпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral working production economic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен производствен икономически фактор;
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral working production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен работен производствен икореномически фактор), работно
факторна производствена икореномическа сила, работно факторна икореномическа сила, (*) – общо понятие за интегрален работен производствен
икономически фактор и интегрален работен производствен икотехномически
фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния производствен икореномически фактор xp(Y ) като опредметеност xvp(Y ) на работната ценностност на интегралния производствен икореномически
фактор W (xvp(Y)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка
и което ценностност той разпредеметява в икореномическото производство
(като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна
икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален работен производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим интегрален работен производствен икореномически
фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от
интегралния производствен икореномически фактор при осъществяването на
работна икореномическа дейност (на работна икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един
от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни)
производствени икореномически способности. Представлява една от формите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на съществуване на интегралния съзидателен производствен икореномически
фактор xwp (Y) (вж. работен производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на интегралния работен производствен
икореномически фактор xvp(Y ) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния работен производствен икономически фактор xvp(Y ) и интегралния работен икотехномически фактор xvp(Y ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж.
центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид
факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите
на факторния икореномически диспозат интегралният работен производствен
икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на интегралния работен производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
xvp(Y) = E xvp ( Y ) ( xvp(Y))
(вж. икономическа оценка), където Exvp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xvp(Y) =
txvp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния работен производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral
working production ecotechnomic factor),
xvp(Y)
xvp(Y)

axvp(Y ) =

е средната икономическа оценка на интегралния работен производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral working
production ecotechnomic factor) и
mxvp(Y) =

dxvp(Y)
dxvp(Y)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределната икономическа оценка на интегралния работен производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the integral
working production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между интегралния работен икономически и интегралния работен
икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната
икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата
гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния работен производствен икореномически фактор са
интегралният работен трудов производствен икореномически фактор
lvp(Y) и интегралният работен физически производствен икореномически
фактор hvp(Y ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между работната ценностност на интегралния трудов производствен
икореномически фактор W (lvp(Y)) [респ. стойностността на интегралния трудов производствен икореномически фактор V (lp (Y)) ; същото като
интегрална трудова икореномическа стойностност (на интегралния трудов производствен икореномически фактор)] и работната ценностност
на интегралния физически производствен икореномически фактор
W (hvp(Y)) [респ. стойностността на интегралния физически производствен икореномически фактор V (hp(Y)) ; същото като интегрална физическа икореномическа стойностност (на интегралния физически производствен икореномически фактор)]. Интегралният работен производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xvp(Y ) негови
предметностни единици (характерни за интегралния работен производствен
икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценностност на интегралния производствения икореномически фактор
W (xvp(Y)) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен производствен икореномически фактор* (labourly-determinate integral working production ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален работен производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral working
production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният
работен физически производствен икореномически фактор като факторно-инцентитален интегрално-работно-факторен икореномически
спeцифат
Интегралният работен производствен икореномически фактор
xvp(Y ) (в характерни за интегралния работен фактор предметностни единици)
[и представен от работната ценностност на интегралния производствения икореномически фактор W (xvp(Y)) ] има статута на икореномическа съдържание, а интегралният работен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работната ценностност на интегралния трудов производствен
икореномически фактор W (lvp(Y)) ] и интегралният работен физически
производствен икореномически фактор hvp(Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от работната ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hvp(Y)) негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални
условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудова и физическа стойностност е невъзможно). В това им качество интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният работен физически производствен икореномически фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-работно-факторен икореномически специфат* (factorly-incentital integrally-workingly-factor ecorenomic specifate) (вж.
икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален работен производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
икореномическа преобразование) в двойка от интегрален работен трудов производствен икореномически фактор и интегрален работен физически производствен икореномически фактор, в които работният фактор се е опредметил,
и за които той е общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic integral working
production ecorenomic factor) txvp (Y ) f = xvp (Y ) f (общ интегрален работен
фактор на интегралния работен трудов и интегралния работен физически фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ интегрален работен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни ком192
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинации от интегрален работен трудов и интегрален работен физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия интегрален работен производствен фактор съществува заместване между
интегралния трудов и интегралния физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
integral working production ecorenomic factor) IC xvp(y)-incf (фиг. 1). За целта се
използва означението
xvp (Y) f = xvp (Y)(lvp (Y ), hvp (Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор като функция на интегралния работен трудов
производствен икореномически фактор lvp(Y) и интегралния работен физически производствен икореномически фактор hvp(Y ) . Освен това
mxvp(Y) l =

∂ xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y))
∂lvp(Y)

=

∂ xvp(Y ) f
∂lvp(Y )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the integral creative labour production ecorenomic factor), а
mxvp(Y ) h =

∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))
∂ hvp(Y )

=

∂ xvp(Y) f
∂ hvp(Y )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен физически производствен икореномически фактор* (marginal factorly-specifatic working factor of the integral working physical production
ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален работен физически
производствен икореномически фактор

hvp(Y )
IC xvp(y)-incf

lvp(Y )

0

Интегрален работен трудов
производствен икореномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния работен производствен
икореномически фактор

Трансформирането на интегралния работен производствен икореномически фактор в интегрален работен трудов и интегрален работен физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния работен производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the integral working production ecorenomic factor) [то е разновидност на
специфичностното
икореномическа
опредметяване*
(specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване
изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния работен производствен икореномически
фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the integral working production ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния работен производствен
икореномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification
of the working integral production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния работен трудов и интегралния работен физически
производствен икореномически фактор в интегрален работен производствен
икореномически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp (Y) f = xvp (Y )(lvp (Y ), hvp (Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен
икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the
integral working labour and integral working physical production ecorenomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор
xvp (Y) f = xvp (Y)(lvp (Y ), hvp (Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния работен производствен икореномически фактор
IC xvp(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xvp(y)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор е
xvp (Y ) f = xvp (Y )(lvp (Y), hvp (Y )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен) общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор
xvp (Y ) f = xvp (Y )(lvp (Y), hvp (Y )) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния работен производствен икореномически фактор IC xvp(y)-incf , която
е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния работен трудов и на интегралния работен физически
производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален работен производствен икореномически фактор
може да съответства на различни комбинации на интегрален работен трудов и
интегрален работен физически производствен икореномически фактор обаче
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния работен трудов
и интегралния работен физически производствен икореномически фактор
(d lvp(Y ), d hvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икореномически фактор IC xvp(y)-incf )

прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен
производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
= mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y))d lvp(Y ) +
+ mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y ))d hvp(Y )

или, което е същото,
d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
=
+

∂ xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y ))
∂lvp(Y)
∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
∂ hvp(Y )

d lvp(Y) +
d hvp(Y).

Когато измененията в количествата на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието
на интегралния работен производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния работен трудов и в интегралния работен физически производствен икореномически фактор запазват непроменен
техния общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
= mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y))d lvp(Y ) +
+ mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))d hvp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икореномически фактор* (workinglyfactorly-equivalent substitution of the integral working labour and integral working
physical production ecorenomic factor). То е работно-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор
mxvp(Y ) l (lvp(Y), hvp(Y))d lvp(Y ),
mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))d hvp(Y ),
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален работен производствен икореномически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икореномически фактор* (marginal rate
of the workingly-factorly-equivalent substitution of the integral working labour and
integral working physical production ecorenomic factor)
MRXVPS(Y) lh =
−

d hvp(Y )
d lvp(Y)

=−

mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y ))
mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))

∂ xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y)) ∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
:
.
∂lvp(Y )
∂ hvp(Y )

Тя е отрицателна величина

[MRXVPS(Y)

lh

<0

]

и е равна на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hvp(Y)
d lvp(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния работен
трудов и интегралния работен физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxvp(Y) l (lvp(Y), hvp(Y))
mxvp(Y ) h (lvp(Y ), hvp(Y ))

между пределния факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на интегралния работен физически производствен
икореномически фактор. Пределната норма на работно-факторноеквивалентното заместване на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икореномически фактор MRXVPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икореномически фактор IC xvp(y)-incf
с колко единици трябва да се намали обемът на интегралния работен физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи
обемът на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор
с една единица, така че техният общ факторно-специфатен интегрален работен
производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това
заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това интегрален работен
производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания от
нея интегрален работен трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор е
xvp (Y) f = xvp (Y)(lvp (Y ), hvp (Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral working production ecorenomic
factor) H ( xvp(Y)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xvp(Y ))lh =

 ∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) ∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) 


,
2


∂lvp(Y) ∂ hvp(Y )
∂lvp(Y )
= 2
 > 0.
2
∂
xvp
(
Y
)
(
lvp
(
Y
)
,
hvp
(
Y
)
)
∂
xvp
(
Y
)
(
lvp
(
Y
)
,
hvp
(
Y
)
)


,


∂ hvp(Y) ∂lvp(Y)
∂ hvp(Y ) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp (Y)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))
∂lvp(Y)

> 0,

2

∂ 2 xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y))
∂ hvp(Y)

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния
работен трудов производствен икореномически фактор и пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен физически производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор и на интегралния работен
физически производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор на интегралния
работен трудов и интегралния работен физически производствен икореномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic working factor
increasing of the integral working labour and integral working physical and wotking
ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен интегрален работен икореномически фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения интегрален работен производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на интегралния работен трудов
производствен икореномически фактор и на интегралния работен физически
производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния работен трудов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на
интегралния работен физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
факторно-специфатни работен фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен трудов производствен икореномически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен интегрален работен производствен икореномически фактор, както
и че при постоянно равнище на интегралния работен трудов производствен
икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален
работен производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral working production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral working production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен работен производствен икотехномически фактор), работно факторна производствена икотехномическа сила, работно факторна
икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен
икотехномически фактор xp(Y ) като опредметеност xvp(Y ) на работното
усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор
W (xvp(Y )) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което
усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза
на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усилие от интегралния производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежа200
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова усилостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни)
производствени икотехномически способности. Представлява една от формите
на съществуване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (Y ) (вж. работен производствен икотехномически фактор и
центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния работен производствен икотехномически фактор са
интегралният работен трудов производствен икотехномически фактор
lvp(Y ) и интегралният работен физически производствен икотехномически
фактор hvp(Y ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между работното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(Y )) [респ. усилието на интегралния трудов производствен икотехномически фактор V (lp (Y)) ; същото като интегрално
трудово икотехномическо усилие (на интегралния трудов производствен
икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hvp(Y )) [респ. усилието
на интегралния физически производствен икотехномически фактор
V (hp(Y)) ; същото като интегрално физическо икотехномическо усилие (на
интегралния физически производствен икотехномически фактор)]. Интегралният работен производствен икотехномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството xvp(Y ) негови предметностни единици (характерни за
интегралния работен производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на интегралния производствения
икотехномически фактор W (xvp(Y )) (на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен
интегрален работен производствен икотехномически фактор* (labourlydeterminate integral working production ecotechnomic factor) и физическоопределен интегрален работен производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate integral working production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
Интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният
работен физически производствен икотехномически фактор като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторно-инцентитален интегрално-работно-факторен икотехномически спeцифат
Интегралният работен производствен икотехномически фактор
xvp(Y ) (в характерни за интегралния работен фактор предметностни единици)
[и представен от работното усърдие на интегралния производствения икотехномически фактор W (xvp(Y )) ] има статута на икотехномическо съдържание, а интегралният работен трудов производствен икотехномически
фактор lvp(Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен
от работното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(Y )) ] и интегралният работен физически производствен икотехномически фактор hvp(Y ) (в характерни за него предметностни
единици) [и представен от работното усърдие на интегралния физически
производствен икотехномически фактор W (hvp(Y )) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усилие е невъзможно). В това им качество интегралният работен, интегралният работен трудов и интегралният работен физически производствен икотехномически фактор образуват вид факторно-инцентитален
интегрално-работно-факторен икотехномически специфат* (factorlyincentital integrally-workingly-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален работен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж.
икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален работен трудов
производствен икотехномически фактор и интегрален работен физически производствен икотехномически фактор, в които работният фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic integral working production ecotechnomic factor) (общ интегрален работен фактор на интегралния работен трудов и интегралния работен физически фактор в границите
на икотехномическия специфат). Един и същ интегрален работен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален работен трудов и интегрален работен физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия интегрален
работен производствен фактор съществува заместване между интегралния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудов и интегралния физическия фактор, като техните изменения са противоположни.
Тези
зависимости
се
експлицират
чрез
факторноинцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икотехномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of
the integral working production ecotechnomic factor) IC xvp(y)-incf (фиг. 1). За целта
се използва означението
xvp(Y) f = xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор като функция на интегралния работен трудов
производствен икотехномически фактор lvp(Y ) и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор hvp(Y ) . Освен това
mxvp(Y ) l =

∂ xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) ∂ xvp(Y) f
=
∂lvp(Y)
∂lvp(Y )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор* (marginal factorlyspecifatic working factor of the integral creative labour production ecotechnomic
factor), а
mxvp(Y ) h =

∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) ∂ xvp(Y ) f
=
∂ hvp(Y )
∂ hvp(Y )

е пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal factorly-specifatic working factor of the integral working physical production
ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален работен физически
производствен икотехномически фактор

hvp(Y )
IC xvp(y)-incf

lvp(Y )

0

Интегрален работен трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния работен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на интегралния работен производствен икотехномически фактор в интегрален работен трудов и интегрален работен физически
производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на интегралния работен производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical
objectification of the integral working production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния работен производствен
икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification
of the integral working production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния работен производствен икотехномически фактор* (physical incentital factorspecificitical objectification of the working integral production ecotechnomic
factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния работен трудов и
интегралния работен физически производствен икотехномически фактор в интегрален работен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xvp(Y) f = xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the
integral working labour and integral working physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор
xvp(Y) f = xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния работен производствен икотехномически фактор IC xvp(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xvp(y)-incf при дадено равнище
на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор е
xvp(Y) f = xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор
xvp(Y ) f = xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y )) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния работен производствен икотехномически фактор IC xvp(y)-incf , която
е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния работен трудов и на интегралния работен физически
производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален работен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален работен трудов и интегрален
работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на интегралния работен трудов
и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор
(d lvp(Y ), d hvp(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икотехномически фактор
IC xvp(y)-incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегра-

лен работен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
= mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y))d lvp(Y ) +
+ mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y ))d hvp(Y )

или, което е същото,
d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
=

∂ xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y ))
d lvp(Y) +
∂lvp(Y)

+

∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y))
d hvp(Y).
∂ hvp(Y )

Когато измененията в количествата на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието
на интегралния работен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото
противоположните изменения в интегралния работен трудов и в интегралния
работен физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор:
d xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )) =
= mxvp(Y) l (lvp(Y), hvp(Y))d lvp(Y ) +
+ mxvp(Y) h (lvp(Y), hvp(Y ))d hvp(Y ) = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икотехномически фактор* (workinglyfactorly-equivalent substitution of the integral working labour and integral working
physical production ecotechnomic factor). То е работно-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор
mxvp(Y ) l (lvp(Y), hvp(Y))d lvp(Y ),
mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y))d hvp(Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален работен производствен икотехномически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на работно-факторноеквивалентно заместване на интегралния работен трудов и интегралния
работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal
rate of the workingly-factorly-equivalent substitution of the integral working labour
and integral working physical production ecotechnomic factor)
MRXVPS(Y) lh =
−

mxvp(Y) l (lvp(Y ), hvp(Y))
d hvp(Y)
=−
=
d lvp(Y )
mxvp(Y ) h (lvp(Y), hvp(Y ))

∂ xvp(Y)(lvp(Y), hvp(Y )) ∂ xvp(Y )(lvp(Y ), hvp(Y))
:
.
∂lvp(Y )
∂ hvp(Y )

Тя е отрицателна величина

[MRXVPS(Y)

lh

<0

]

и е равна на отношението
d hvp(Y )
d lvp(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния работен
трудов и интегралния работен физически производствен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxvp(Y) l (lvp(Y), hvp(Y))
mxvp(Y ) h (lvp(Y ), hvp(Y ))

между пределния факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен работен фактор на интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор. Пределната норма на работно-факторноеквивалентното заместване на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор MRXVPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния работен производствен икотехномически фактор IC xvp(y)-incf
с колко единици трябва да се намали обемът на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи
обемът на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина.
Това заместване е положение, при което икономическата единица (например
индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен физически производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това интегрален
работен производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор е
xvp(Y) f = xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
работен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral working production ecotechnomic
factor) H ( xvp(Y)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xvp(Y ))lh =
 ∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) ∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) 


,
2
∂
lvp
(
Y
)
∂
hvp
(
Y
)


∂lvp(Y )
= 2
> 0.
2
∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) ∂ xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y)) 


,
2


∂
hvp
(
Y
)
∂
lvp
(
Y
)
∂ hvp(Y )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xvp (Y)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xvp(Y )(lvp(Y), hvp(Y ))

> 0,

∂lvp(Y) 2
∂ 2 xvp(Y)(lvp(Y ), hvp(Y))
∂ hvp(Y) 2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния
работен трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор и на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен работен фактор на интегралния работен трудов и интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic working factor
increasing of the integral working labour and integral working physical and wotking
ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен
интегрален работен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на
дадения интегрален работен производствен икотехномически фактор при
нарастване на равнището на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор и на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния работен трудов производствен
икотехномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния
работен физически производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален работен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторноспецифатни работен фактори нарастват, което се дължи на посоченото наси209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен интегрален работен производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния работен трудов производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален
работен производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working labour production economic factor) (подразбиран като предметностен интегрален работен трудов производствен
икономически фактор), работна трудова производствена икономическа
сила, работна трудова икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния трудов производствен икономически фактор lp(Y) като опредметеност
lvp(Y) на работната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lvp(Y)) [която е стойността на интегралния трудов
производствен икономически фактор V(lp(Y))] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на работното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(Y)) [същото като интегрално трудово
икотехномическо усилие (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално трудово-факторно икотехномическо усилие* (integral labourly-factor ecotechnomic exertion), следователно интегралният работен трудов производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усилие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при
дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител)
в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа стойност от интегралния трудов производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа
дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална
трудово-факторова стойностна производствена икономическа опредме210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теност и служи като един от идентификаторите на стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на интегралния работен трудов
производствен икотехномически фактор (вж. работен трудов производствен
икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния работен производствен икономически
фактор и на съзидателния трудов производствен икономически фактор.
Интегралният работен трудов производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lvp(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния работен трудов производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lvp(Y)) (респ. на неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен трудов производствен икономически фактор* (labourlly-determinate integral working labour production
economic factor) и физическо-определен интегрален работен трудов производствен икономически фактор* (physically-determinate integral working labour production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working labour production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален работен трудов производствен
икореномически фактор), работна трудова производствена икореномическа сила, работна трудова икореномическа сила, (*) – общо понятие за интегрален работен трудов производствен икономически фактор и интегрален
работен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови
разновидности; интерпретация на интегралния трудов производствен икореномически фактор lp (Y) като опредметеност lvp(Y) на работната ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор
W (lvp(Y)) [която е стойностността на интегралния трудов производствен икореномически фактор V (lp (Y)) ] и като негова факторна предметна
икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство)
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субектив211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида)
обективно-необходим интегрален работен трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от интегралния трудов производствен икореномически фактор при осъществяването на интегрална съзидателна работна производствена икореномическа дейност (на интегрална работна трудова производственаикореномическа активност), при която се
създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява интегрална трудово-факторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и трансцентиталностни) производствени
икореномически способности (вж. работен трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния работен производствен икореномически фактор и
на съзидателния трудов производствен икореномически фактор. Интегралният работен трудов производствен икореномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството lvp(Y) негови предметностни единици (характерни за
интегралния работен трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез
количеството единици на работната ценностност на интегралния трудов
производствен икореномически фактор W (lvp(Y)) (респ. на неговата
стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен трудов производствен
икореномически фактор* (labourlly-determinate integral working labour production ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален работен трудов
производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral
working labour production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния работен трудов производствен икономически фактор
lvp(Y) и интегралния работен трудов икотехномически фактор lvp(Y) се
намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният работен трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на интегралния работен трудов производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
lvp(Y) = Elvp ( Y ) (lvp(Y))
(вж. икономическа оценка), където Elvp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lvp(Y) =
tlvp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния работен трудов
производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral working labour production ecotechnomic factor),
alvp(Y) =

lvp(Y)
lvp(Y)

е средната икономическа оценка на интегралния работен трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral
working labour production ecotechnomic factor) и
mlvp(Y) =

dlvp(Y)
dlvp(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния работен трудов производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the integral working labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между интегралния работен икономически и интегралния работен икотехномически трудов производствен фактор образуват вид
икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи
на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична
икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на
икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working labour production ecotechnomic factor)
213
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(подразбиран като предметностен интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор), работна трудова производствена икотехномическа сила, работна трудова икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния трудов производствен икотехномически фактор lp (Y)
като опредметеност lvp(Y) на работното усърдие на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор W (lvp(Y)) [което е усилието на
интегралния трудов производствен икотехномически фактор V (lp (Y)) ] и
като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той
разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена
икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо
усилие от интегралния трудов производствен икотехномически фактор при
осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява интегрална трудово-факторова
усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. работен трудов производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния работен производствен
икотехномически фактор и на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор. Интегралният работен трудов производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lvp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния работен трудов производствен
икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното
усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор
W (lvp(Y)) (респ. на неговата усилие). Според факторната икотехномическа
определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен
трудов производствен икотехномически фактор* (labourlly-determinate integral working labour production ecotechnomic factor) и физическо-определен
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate integral working labour production ecotechnomic factor).
Вж. също производствени икотехномически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working physical production economic factor)
(подразбиран като предметностен интегрален работен физически производствен икономически фактор), работна физическа производствена икономическа сила, работна физическа икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния физически производствен икономически фактор hp(Y) като опредметеност hvp(Y) на работната ценност на интегралния физически
производствен икономически фактор W(hvp(Y)) [която е стойността на
интегралния физически производствен икономически фактор V(hp(Y))] и
като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя
страна е ценностна икономическа оценка на работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hvp(Y))
[същото като интегрално физическо икотехномическо усилие (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално физическо-факторно икотехномическо усилие* (integral physically-factor ecotechnomic exertion), следователно интегралният работен физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усилие] и
която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза
на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа
единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа стойност от интегралния физически производствен икономически фактор
при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност),
при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява интегрална физическо-факторова стойностна
производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностните и усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор (вж. работен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност
на интегралния работен производствен икономически фактор и на съзидателния физически производствен икономически фактор.
Интегралният работен физически производствен икономически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния работен физически производствен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор) и (2) чрез количеството единици на работната ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hvp(Y)) (респ. на
неговата стойност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен физически производствен икономически фактор* (labourlly-determinate integral working physical
production economic factor) и физическо-определен интегрален работен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate integral working physical production economic factor). Вж. също производствени
икономически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working physical production ecorenomic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален работен физически
производствен икореномически фактор), работна физическа производствена икореномическа сила, работна физическа икореномическа сила, (*) –
общо понятие за интегрален работен физически производствен икономически
фактор и интегрален работен физичски производствен икотехномически
фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния физически производствен икореномически фактор hp(Y) като опредметеност
hvp(Y) на работната ценностност на интегралния физически производс-

твен икореномически фактор W (hvp(Y)) [което е стойностността на интегралния физически производствен икореномически фактор V (hp(Y)) ] и
като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност
той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица
(в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена
икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа
единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален работен
физически производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим интегрален работен физически производствен икореномически
фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа стойностност от
интегралния физически производствен икореномически фактор при осъществяването на интегрална работна физическа производствена икореномическа дейност (на интегрална работна физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икоре216
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически потребности. В този смисъл представлява интегрална физическофакторова стойностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на стойностностните (които са и
трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. работен физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния работен производствен икореномически фактор и на съзидателния физически
производствен икореномически фактор. Интегралният работен физически
производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния работен физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството
единици на работната ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hvp(Y)) (респ. на неговата стойностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават
трудово-определен интегрален работен физически производствен икореномически фактор* (labourlly-determinate integral working physical production
ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален работен физически
производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral
working physical production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на интегралния работен физически производствен икореномически фактор hvp(Y ) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния работен физически производствен икономически фактор
hvp(Y ) и интегралния работен физически икотехномически фактор hvp(Y )
се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният работен физически производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
217

1220

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------hvp(Y) = E hvp ( Y ) (hvp(Y ))
(вж. икономическа оценка), където Ehvp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hvp(Y) =
thvp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния работен физически
производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral working physical production ecotechnomic factor),
ahvp(Y) =

hvp(Y )
hvp(Y )

е средната икономическа оценка на интегралния работен физически производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral working physical production ecotechnomic factor) и
mhvp(Y ) =

dhvp(Y)
dhvp(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния работен физически
производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the
integral working physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между интегралния работен икономически и интегралния работен икотехномически физически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИНТЕГРАЛЕН РАБОТЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral working physical production ecotechnomic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален работен физически
производствен икотехномически фактор), работна физическа производствена икотехномическа сила, работна физическа икотехномическа сила,
(*) – интерпретация на интегралния физически производствен икотехномически фактор hp(Y) като опредметеност hvp(Y) на работното усърдие на
интегралния физически производствен икотехномически фактор
W (hvp(Y)) [което е усилието на интегралния физически производствен
икотехномически фактор V (hp(Y)) ] и като негова факторна предметна ико218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при
дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно
равнище на отдаване на икотехномическо усилие от интегралния физически
производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава
икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба
да удовлетварява някакви икотехномически потребности. В този смисъл
представлява интегрална физическо-факторова усилностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усилностните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. работен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния работен производствен икотехномически фактор
и на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Интегралният работен физически производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hvp(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния работен физически производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hvp(Y))
(респ. на неговата усилие). Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален работен физически
производствен икотехномически фактор* (labourlly-determinate integral
working physical production ecotechnomic factor) и физическо-определен интегрален работен физически производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate integral working physical production ecotechnomic factor).
Вж. също производствени икотехномически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral resource-result reproductional
economic operator) – същото като интегрален начален възпроизводствен
икономически оператор (вж. начална възпроизводствена икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (integral resource-result economic operator) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален начален възпроизводствен икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕКТЪР (integral spectre) (ки) – във:
икономически интегрален спектър.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral specific production economic factor), капиталов специфичен производствен икономически фактор, специфична факторна производствена икономическа сила, специфична факторна икономическа сила,
(*) – производствен икономически фактор x(sp)(y), който едновременно е интегрален производствен икономически фактор и специфичен производствен
икномически фактор; специфичен производствен икономически фактор, който
в процеса на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на икономически резерв (economic
reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи специфични
производствени икономически фактори и който след това при необходимост
поддържа тези икономически потоци); интегрален производствен икономически фактор, изразен (измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж. специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти); непосредствена форма, в която интегралният специфичен производствен икономически ресурс* (specific production economic
resourc) функционира в процеса на икономическото производство; специфично-изразени интегрални икономически блага, които се използват в производството за създаване на икономическия продукт; същото като специфичноизразен интегрален производителен икономически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени икономически ресурси); една от
същностно-стратификационните разновидности на производствените икономически фактори. На интегралния специфичен производствен икономически
фактор отговаря понятието за интегрално специфично факторно производствено икономическо богатство (integral specific factorial production
economic wealth).
Интегралният специфичен производствен икономически фактор е вид
производително икономическо благо (респ. производителен икономически запас или производствен икономически ресурс), което спада към категорията на
интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана ико220
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика). Основни негови разновидности са (1) интегралният специфичен физически производствен икономически фактор h(sp)(y) [в т.ч. интегралният
специфичен материален физически производстствен икономически фактор (integral specific material physical production economic factor) и интегралният специфичен нематериален физически производствен икономически
фактор (integral specific immaterial physical production economic factors), последният само когато е интегрален специфичен интелектуален производствен икономически фактор (integral specific intelectual production economic
factor) и (2) интегралният специфичен трудов производствен икономически
фактор l(sp)(y)]. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегралeн творчески специфичен производствен икономически
фактор* (integral creative specific production economic factor) x(sup)(y) и интегралeн работен специфичен производствен икономически фактор* (integral working specific production economic factor) x(svp)(y). В това си качество те
са форми на съществуване на интегралния съзидателен специфичен производствен икономически фактор* (integral making specific production economic
factor) x(swp)(y), какъвто по природа е интегралният специфичен производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност
се разграничават интегрален специфичен трудово-определен производствен
икономически фактор* (integral specific labourly-determinate production
economic factor) и интегрален специфичен физическо-определен производствен икономически фактор* (integral specific physically-determinate production economic factor).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral specific production economic factor) (ки) – във:
интегрален специфичен производствен икономически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral specific production ecotechnomic factor), специфична факторна производствена икотехномическа сила, специфична
факторна икотехномическа сила, (*) – производствен икотехномически
фактор x(sp)( y) , който едновременно е интегрален производствен икотехномически фактор и специфичен производствен икномически фактор; специфичен производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се
натрупва във вид на икотехномически резерв (ecotechnomic reserve) (който
се захранва от икотехномическите потоци от текущи специфични производствени икотехномически фактори и който след това при необходимост
поддържа тези икотехномически потоци); интегрален производствен икотехномически фактор, изразен (измерен) в специфични единици на производствен
икотехномически фактор (вж. специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти); непосредствена форма, в която интегралният специфичен производствен икотехномически ресурс* (specific
production ecotechnomic resourc) функционира в процеса на икотехномическото производство; специфично-изразени интегрални икотехномически блага,
които се използват в производството за създаване на икотехномическия продукт; същото като специфично-изразен интегрален производителен икотехномически запас (вж. възпроизводствени икономически запаси, възпроизводствени икономически ресурси); една от същностно-стратификационните разновидности на производствените икотехномически фактори.
Интегралният специфичен производствен икотехномически фактор е вид
производително икотехномическо благо (респ. производителен икотехномически запас или производствен икотехномически ресурс), което спада към категорията на интегралните икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика). Основни негови разновидности са (1) интегралният специфичен физически производствен икотехномически фактор
h(sp)( y) [в т.ч. интегралният специфичен материален физически производстствен икотехномически фактор (integral specific material physical
production ecotechnomic factor) и интегралният специфичен нематериален
физически производствен икотехномически фактор (integral specific
immaterial physical production ecotechnomic factors), последният само когато е
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален специфичен интелектуален производствен икотехномически
фактор (integral specific intelectual production ecotechnomic factor) и (2) интегралният специфичен трудов производствен икотехномически фактор
l (sp)( y) ]. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават интегралeн творчески специфичен производствен икотехномически
фактор* (integral creative specific production ecotechnomic factor) h( s up )( y) и
интегралeн работен специфичен производствен икотехномически фактор* (integral working specific production ecotechnomic factor) h(svp)( y) . В това
си качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен специфичен производствен икотехномически фактор* (integral making specific
production ecotechnomic factor) h(swp )( y) , какъвто по природа е интегралният
специфичен производствен икотехномически фактор. Според факторната
икономическа определеност се разграничават интегрален специфичен трудово-определен производствен икотехномически фактор* (integral specific
labourly-determinate production ecotechnomic factor) и интегрален специфичен
физическо-определен производствен икотехномически фактор* (integral
specific physically-determinate production ecotechnomic factor).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral specific production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral specific labour production economic factor),
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфична трудова производстветна икономическа сила, специфична
трудова икономическа сила, (*) – трудов производствен икономически фактор l(sp)(y) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е специфичен производствен икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и интегрален производствен икономически фактор; специфичен трудов производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство се задържа в съответната си
субстанциална форма и се натрупва във вид на специфичен трудов икономически резерв (specific labour economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи специфични производствени икономически
фактори и който след това при необходимост поддържа тези икономически
потоци); вид специфично трудово производително икономическо благо (респ.
специфичен трудов производителен икономически запас или специфичен трудов производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); интегрален трудов производствен икономически фактор, който e изразен
(измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж.
специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти).
Съвкупността от интегралните специфични трудови производствени икономически фактори е същото като специфичен трудов производителен икономически капитал (specific labour roductive economic capital) [съвкупност от специфични трудови капиталови производителни икономически блага
(specific labour capital productive economic goods)]. Според ингредиентната
икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават интегрален творчески специфичен трудов
производствен икономически фактор* (integral creative specific labour
production economic factor) l(sup)(y) и интегрален работен специфичен трудов производствен икономически фактор* (integral working specific labour
production economic factor) l(svp)(y). В това си качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен специфичен съзидателен трудов производствен икономически фактор* (integral making specific labour production
economic factor) l(swp)(y), какъвто по природа е интегралният специфичен
трудов производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален специфичен трудовоопределен трудов производствен икономически фактор* (integral specific
labourly-determinate labour production economic factor) и интегрален специфи-

224

1227

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен физическо-определен трудов производствен икономически фактор*
(integral specific physically-determinate labour production economic factor).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral specific labour production economic factor) (ки)
– във:
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral specific labour production ecotechnomic
factor), специфична трудова производстветна икотехномическа сила, специфична трудова икотехномическа сила, (*) – трудов производствен икотехномически фактор l (sp)( y) (вж. и производствени икотехномически фактори), който едновременно е специфичен производствен икотехномически
фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и интегрален
производствен икотехномически фактор; специфичен трудов производствен
икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма и се натрупва във
вид на специфичен трудов икотехномически резерв (specific labour
ecotechnomic reserve) (който се захранва от икотехномическите потоци от
текущи специфични производствени икотехномически фактори и който след
това при необходимост поддържа тези икотехномически потоци); вид специфично трудово производително икотехномическо благо (респ. специфичен
трудов производителен икотехномически запас или специфичен трудов производствен икотехномически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икотехномически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика);
интегрален трудов производствен икотехномически фактор, който e изразен
(измерен) в специфични единици на производствен икотехномически фактор
(вж. специфична икономическа система и специфични икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните специфични трудови производствени
икотехномически фактори е същото като специфичен трудов производителен икотехномически капитал (specific labour roductive ecotechnomic capital)
[съвкупност от специфични трудови капиталови производителни икотех225
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически блага (specific labour capital productive ecotechnomic goods)]. Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават интегрален творчески
специфичен трудов производствен икотехномически фактор* (integral
creative specific labour production ecotechnomic factor) l ( s up)( y) и интегрален
работен специфичен трудов производствен икотехномически фактор* (integral working specific labour production ecotechnomic factor) l (svp)( y) . В това си
качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен специфичен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (integral making specific labour production ecotechnomic factor) l (swp)( y) , какъвто
по природа е интегралният специфичен трудов производствен икотехномически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален специфичен трудово-определен трудов производствен
икотехномически фактор* (integral specific labourly-determinate labour production ecotechnomic factor) и интегрален специфичен физическо-определен
трудов производствен икотехномически фактор* (integral specific
physically-determinate labour production ecotechnomic factor).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral specific labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral specific physical production economic
factor), специфична физическа производстветна икономическа сила, специфична физическа икономическа сила, (*) –физически производствен икономически фактор h(sp)(y) (вж. и производствени икономически фактори),
който едновременно е специфичен производствен икономически фактор (вж. и
физически производствени икономически фактори) и интегрален производствен икономически фактор; специфичен физически производствен икономически фактор, който в процеса на икономическото производство се задържа в
съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на специфичен
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически икономически резерв (specific physical economic reserve) (който се
захранва от икономическите потоци от специфични текущи производствени
икономически фактори и който след това при необходимост поддържа тези
икономически потоци); вид специфично физическо производително икономическо благо (респ. специфичен физически производителен икономически запас
или специфичен физически производствен икономически ресурс), спадащо
към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика); интегрален физически производствен икономически фактор, който е изразен (измерен) в специфични единици на производствен икономически фактор (вж. специфична икономическа система и
специфични икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните специфични физически производствени икономически фактори е същото като
специфичен физически производителен икономически капитал (specific
physical productive economic capital) [съвкупност от специфични физически
капиталови производителни икономически блага (specific physical capital
productive economic goods)]. Според ингредиентната икономическа изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават интегрален творчески специфичен физически производствен
икономически фактор* (integral creative specific physical production economic
factor) h(sup)(y) и интегрален работен специфичен физически производствен икономически фактор* (integral working specific physical production
economic factor) h(svp)(y). В това си качество те са форми на съществуване на
интегралния съзидателен специфичен физически производствен икономически фактор* (integral making specific physical production economic factor)
h(swp)(y), какъвто по природа е интегралният специфичен физически производствен икономически фактор. Според факторната икономическа определеност се разграничават интегрален специфичен трудово-определен физически производствен икономически фактор* (integral specific labourlydeterminate physical production economic factor) и интегрален специфичен физическо-определен физически производствен икономически фактор* (integral specific physically-determinate physical production economic factor).
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral specific physical production economic
factor) (ки) – във:
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral specific physical production
ecotechnomic factor), специфична физическа производстветна икотехномическа сила, специфична физическа икотехномическа сила, (*) –физически
производствен икотехномически фактор h(sp)( y) (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е специфичен производствен икотехномически фактор (вж. и физически производствени икономически фактори) и интегрален производствен икотехномически фактор; специфичен физически производствен икотехномически фактор, който в процеса на икотехномическото производство се задържа в съответната си субстанциална форма
и се натрупва във вид на специфичен физически икотехномически резерв
(specific physical ecotechnomic reserve) (който се захранва от икотехномическите потоци от специфични текущи производствени икотехномически фактори и който след това при необходимост поддържа тези икотехномически
потоци); вид специфично физическо производително икотехномическо благо
(респ. специфичен физически производителен икотехномически запас или
специфичен физически производствен икотехномически ресурс), спадащо към
категорията на интегралните икотехномически блага (вж. акумулативностратифицирана икономика); интегрален физически производствен икотехномически фактор, който е изразен (измерен) в специфични единици на производствен икотехномически фактор (вж. специфична икономическа система
и специфични икономически ингредиенти). Съвкупността от интегралните специфични физически производствени икотехномически фактори е същото като
специфичен физически производителен икотехномически капитал (specific
physical productive ecotechnomic capital) [съвкупност от специфични физически капиталови производителни икотехномически блага (specific physical
capital productive ecotechnomic goods)]. Според ингредиентната икономическа
изразимост (в частност според ценностната икономическа ингредиентност)
се разграничават интегрален творчески специфичен физически производствен икотехномически фактор* (integral creative specific physical production
ecotechnomic factor) h( s up )( y) и интегрален работен специфичен физически
производствен икотехномически фактор* (integral working specific physical
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File: от ИНДИПРЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------production ecotechnomic factor) h(svp)( y) . В това си качество те са форми на
съществуване на интегралния съзидателен специфичен физически производствен икотехномически фактор* (integral making specific physical
production ecotechnomic factor) h(swp)( y) , какъвто по природа е интегралният
специфичен физически производствен икотехномически фактор. Според
факторната икономическа определеност се разграничават интегрален специфичен трудово-определен физически производствен икотехномически
фактор* (integral specific labourly-determinate physical production ecotechnomic
factor) и интегрален специфичен физическо-определен физически производствен икотехномически фактор* (integral specific physically-determinate
physical production ecotechnomic factor).

ИНТЕГРАЛЕН СПЕЦИФИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral specific physical production
ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически
фактор.

229

1232

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
making economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
making ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral making production factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral making production economic factor) (подразбиран като
предметностен интегрален съзидателен производствен икономически
фактор), съзидателна факторна производствена икономическа сила, съзидателна факторна икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен икономически фактор xp(Y) като интегрална опредметеност xwp(Y) на съзидателната ценност на интегралния производствен
икономически фактор W(xwp(Y)) и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка
на интегралното съзидателното усърдие на производствения икотехномически фактор W (xwp(Y)) [същото като интегрално икотехномическо
усърдие (на производствения икотехномически фактор) и като факторно
икотехномическо усърдие* (factor economic diligence), следователно интегралният съзидателен производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическо възпроизводство) при
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител)
в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на интегрална икономическа ценност от интегралния производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа
дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална
факторова ценностна производствена икономическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности.
Той е и предметна икономическа оценка на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния съзидателен производствен икономически фактор са
интегралният съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp(Y) и интегралният съзидателен физически производствен икономически
фактор hwp(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта
между съзидателната ценност на интегралния трудов производствен
икономически фактор W(lwp(Y)) [респ. ценността на интегралния трудов
производствен икономически фактор W(lp(Y))] и съзидателната ценност
на интегралния физически производствен икономически фактор
W(hwp(Y)) [респ. ценността на интегралния физически производствен
икономически фактор W(hp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между съзидателното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор [същото като интегрално трудово икотехномическо усърдие
(на интегралния трудов производствен икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор [същото като интегрално физическо икотехномическо
усърдие (на интегралния физически производствен икотехномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са интегралният творчески производствен икономически
фактор xup(Y) и работният производствен икономически фактор xvp(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата
ценност на интегралния производствен икономически фактор W(xup(Y))
[респ. полезността на интегралния производствен икономически фактор
U(xp(Y))] и работната ценност на интегралния производствения иконо2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактор W(xvp(Y)) [респ. стойността на интегралния производствен икономически фактор V(xp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между
творческото усърдие на интегралния производствения икотехномически
фактор [същото като интегрално икотехномическо умение (на интегралния производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на
интегралния производствен икотехномически фактор [същото като интегрално икотехномическо усилие (на интегралния производствен икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателен производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен производствен
икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната
ценност на интегралния производствен икономически фактор W(xwp(Y)).
Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен интегрален съзидателен производствен икономически фактор*
(labourly-determinate integral making production economic factor) и физическоопределен интегрален съзидателен производствен икономически фактор*
(physically-determinate integral making production economic factor). Вж. също
производствени икономически фактори.
1. Интегралният съзидателен, интегралният творчески и интегралният работен производствен икономически фактор като съзидателноинцентитален
интегрално-съзидателно-факторен
икономически
спeцифат
Интегралният съзидателен производствен икономически фактор
xwp(Y) (в характерни за интегралния съзидателен фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на интегралния производствен икономически фактор W(xwp(Y))] има статута на икономическо съдържание, а интегралният творчески производствен икономически фактор
xup(Y) (в характерни за интегралния творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на интегралния производствен
икономически фактор W(xup(Y))] и интегралният работен производствен
икономически фактор xvp(Y) (в характерни за интегралния работен фактор
предметностни единици) [и представен от работната ценност на интегралния производствен икономически фактор W(xvp(Y))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са
неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на ин3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тегрални творчески умения и интегрални работни усилия е невъзможно. В това
им качество интегралният съзидателен, интегралният творчески и интегралният работен производствен икономически фактор образуват вид съзидателноинцентитален интегрално-съзидателно-факторен икономически специфат* (integrally-makingly-incentital makingly-factor economic specifate) (вж.
икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в двойка от интегрален творчески производствен икономически фактор и интегрален работен производствен икономически
фактор, в които интегралният съзидателен фактор се е опредметил, и за които
той е общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (total makingly-specifatic integral making production
economic factor) (общ интегрален съзидателен фактор на интегралния творчески и интегралния работен фактор в границите на икономическия специфат).
Един и същ съзидателен интегрален съзидателен производствен икономически
фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески и
интегрален работен производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
фактор съществува заместване между интегралния творчески и интегралния
работен фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор*
(makingly-incentital indifference curve of the integral making production economic
factor) ICxwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
xwp (Y ) m = xwp (Y)( xup (Y ), xvp (Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор като функция на интегралния творчески
производствен икономически фактор xup(Y) и интегралния работен производствен икономически фактор xvp(Y). Освен това
∂xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) ∂xwp(Y ) m
=
∂xup(Y)
∂xup(Y )
е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral creative production economic factor), а
mxwp(Y ) u =

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂xwp (Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂xwp(Y) m
=
mxwp(Y ) v =
∂xvp(Y)
∂xvp(Y)
е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral working production economic factor).
Интегрален работен производствен
икономически фактор
xvp(Y)
ICxwp(y)-incm

0
xup(Y)
Интегрален творчески производствен
икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на интегралния съзидателен
производствен икономически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икономически фактор в интегрален творчески и интегрален работен производствен икономически фактор се определя като инцентитално
съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствения икономически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making production economic factor) [то
е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване*
(specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икономически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the integral making production economic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интеграл5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния съзидателен производствен икономически фактор* (working incentital
makingly-specificitical objectification of the integral making production economic
factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор в съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор,
представен от функцията
xwp (Y ) m = xwp (Y)( xup (Y ), xvp )(Y ),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически
фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative and
integral working production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен икономически фактор
xwp (Y ) m = xwp (Y)( xup (Y ), xvp (Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incm. Затова уравнението на кривата ICxwp(y)-incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е
xwp (Y ) m = xwp (Y )( xup (Y), xvp (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
xwp (Y ) m = xwp (Y )( xup (Y), xvp (Y)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incm,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на интегралния творчески и на интегралния работен производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същ интегрален съзидателен производствен фактор може да съответства на
различни комбинации на интегрален творчески и интегрален работен производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор
(dxup(Y), dxvp(Y))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор
ICxwp(y)-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )) =
= mxwp(Y ) u ( xup(Y ), xvp(Y ))dxup(Y ) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y), xvp)(Y))dxvp(Y)

или, което е същото,
dxwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )) =
∂xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y ))
=
dxup(Y) +
∂xup(Y )
∂xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y))
+
dxvp(Y ).
∂xvp(Y)

Когато измененията в количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор се извършват в рамките на
дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески и в интегралния работен производствен
икономически фактор запазват непроменен техния общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор:

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dxwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) =
= mxwp(Y ) u ( xup(Y ), xvp(Y))dxup(Y) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))dxvp(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative and integral working production economic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
mxwp (Y ) u ( xup (Y), xvp (Y))dxup (Y),
mxwp (Y) v ( xup (Y), xvp(Y ))dxvp (Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор* (marginal rate of
the makingly-factorly-equivalent substitution of the integral creative and integral
working production economic factor)
MRXWPS(Y ) uv =
−

mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))
dxvp(Y )
=−
=
dxup(Y)
mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))

∂xwp (Y )( xup(Y ), xvp(Y )) ∂xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y ))
:
.
∂xup(Y)
∂xvp(Y)



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y) uv < 0 и е равна на отношението


dxvp(Y)
dxup(Y)

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икономически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y ))
mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
творчески производствен икономически фактор и пределния съзидателноспецифатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икономически
фактор.
Пределната
норма
на
съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния творчески и интегралния работен
производствен икономически фактор MRXWPS(Y) uv показва към определена
точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния
съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incm с колко работни
единици трябва да се намали обемът на интегралния работен производствен
икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния
творчески производствен икономически фактор с една творческа единица, така
че техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е
положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен производствен икономически фактор
(с което и стойността намалява), като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен икономически фактор (следователно и икономисаната
ценност) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески производствен икономически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икономически фактор е
xwp (Y ) m = xwp (Y)( xup (Y ), xvp )(Y ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic integral making production economic
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor) H ( xwp (Y)) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(Y)) uv =
 ∂ 2 xwp (Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂ 2 xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) 


,
2
xup
Y
xvp
Y
∂
(
)
∂
(
)
xup
∂
(
Y
)
 > 0.
= 2
 ∂ xwp (Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂ 2 xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) 
,


2
xvp
xup
∂
(
Y
)
∂
(
Y
)
xvp
∂
(
Y
)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))
> 0,
∂xup(Y) 2
∂ 2 xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y ))
>0
∂xvp(Y) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески производствен икономически фактор и на интегралния работен производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески
и интегралния работен производствен икономически фактор* (law of the
marginal makingly-specifatic making factor increasing of the integral creatve and
integral wotking economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен интегрален съзидателен фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения интегрален съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески
производствен икономически фактор и интегралния работен производствен
икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на интегралния работен
производствен икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икономически фактор се увеличава, но
с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзида10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески
производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния
творчески производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икономически фактор.
2. Интегралният съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен физически производствен икономически
фактор като факторно-инцентитален интегрално-съзидателнофакторен икономически спeцифат
Както се посочи, интегралният съзидателен производствен икономически фактор xwp(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на интегралния производствен икономически фактор W(xwp(Y))] има статута на икономическо съдържание. От своя
страна интегралният съзидателен трудов производствен икономически
фактор lwp(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и представен
от съзидателната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lwp(Y))] и съзидателният физически производствен икономически фактор hwp (в характерни за него предметностни единици) [и
представен от съзидателната ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hwp(Y))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо
усърдие е невъзможно. В това им качество интегралният съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен физически производствен икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-съзидателно-факторен икономически специфат* (factorlyincentital integrally-makingly-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в двойка от интегрален съзидателен трудов
производствен икономически фактор и интегрален съзидателен физически
производствен икономически фактор, в които интегралният съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (total factorlyspecifatic integral making production economic factor) (общ интегрален съзидателен фактор на интегралния съзидателен трудов и интегралния съзидателен физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен производствен икономически фактор може да се прояви в
различни комбинации от интегрален трудов и интегрален физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия
интегрален съзидателно-специфатен фактор съществува заместване между интегралния трудов и интегралния физически фактор, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен
производствен икономически фактор* (factorly-incentital indifference curve of
the integral making production economic factor) ICxwp(y)-incf (фиг. 2). За целта се
използва означението
xwp(Y ) f = xwp(Y )(lwp (Y), hwp (Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор като функция на интегралния трудов производствен икономически фактор lwp(Y) и интегралния физически производствен икономически фактор hwp(Y). Освен това
mxwp(Y ) l =

∂xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y)) ∂xwp(Y) f
=
∂lwp (Y)
∂lwp (Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral labour production economic factor), а
mxwp(Y) h =

∂xwp(Y )(lwp(Y ), hwp (Y )) ∂xwp(Y ) f
=
∂hwp(Y)
∂hwp (Y )

12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral physical production economic factor).
Интегрален физически производствен
икономически фактор
hwp(Y)
ICxwp(y)-incf

0
lwp(Y)
Интегрален трудов производствен
икономически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икономически фактор в интегрален трудов и интегрален физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен
производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical
objectification of the integral making production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical
economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо],
в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване
на интегралния съзидателен производствен икономически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the integral making production
economic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно
опредметяване на интегралния съзидателен производствен икономически
фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the integral
making production economic factor). Обратният процес на трансформиране на
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегралния трудов и интегралния физически производствен икономически
фактор във факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, представен от функцията
xwp (Y) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния трудов и интегралния физически производствен икономически
фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the integral labour and
integral physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
xwp (Y) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incf. Затова уравнението на кривата ICxwp(y)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е
xwp (Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
xwp (Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incf, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния трудов и на интегралния физически производствен
икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ
интегрален съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален трудов и интегрален физически производствен
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния трудов и интегралния физически производствен икономически фактор
(dlwp(Y), dhwp(Y ))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)incf) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) =
= mxwp(Y ) l (lwp (Y), hwp (Y ))dlwp (Y ) +
+ mxwp(Y ) h (lwp (Y ), hwp (Y))dhwp(Y )

или, което е същото,
dxwp(Y)(lwp(Y ), hwp (Y )) =
∂xwp(Y )(lwp(Y ), hwp (Y ))
dlwp(Y ) +
∂lwp(Y )
∂xwp(Y )(lwp(Y ), hwp (Y ))
+
dhwp(Y).
∂hwp(Y)

=

Когато измененията в количествата на интегралния трудов и интегралния
физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния трудов и в интегралния физически производствен
икономически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икономически фактор:
dxwp(Y )(lwp (Y), hwp (Y )) =
= mxwp(Y) l (lwp (Y ), hwp(Y))dlwp (Y ) +
+ mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp (Y ))dhwp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физичес15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки производствен икономически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral labour and integral physical production economic factor).
То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
mxwp (Y) l (lwp (Y ), hwp (Y))dlwp (Y),
mxwp (Y) h (lwp (Y ), hwp (Y))dhwp (Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икономически фактор, по отношение
на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the makinglyfactorly-equivalent substitution of the integral labour and integral physical production economic factor)
MRXWPS(Y ) lh =
−

mxwp(Y) l (lwp (Y), hwp (Y ))
dhwp(Y)
=−
=
dlwp(Y )
mxwp(Y ) h (lwp (Y ), hwp(Y ))

∂xwp(Y)(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂xwp(Y )(lwp (Y), hwp(Y ))
:
.
∂lwp (Y)
∂hwp (Y)



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) lh < 0 и е равна на отношението


dhwp(Y )
dlwp(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния трудов
и интегралния физически производствен икономически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y) l (lwp (Y ), hwp(Y))
mxwp(Y ) h (lwp(Y ), hwp (Y ))

16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
трудов производствен икономически фактор и пределния факторноспецифатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния трудов и интегралния физически
производствен икономически фактор MRXWPS(Y ) lh показва към определена
точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-incf с колко единици
трябва да се намали обемът на интегралния физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния трудов
производствен икономически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея
интегрален физически производствен икономически фактор, като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен икономически фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е
xwp(Y ) f = xwp(Y )(lwp (Y), hwp (Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral making production economic factor) H ( xwp (Y )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp (Y )) lh =

 ∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂ 2 xwp(Y )(lwp (Y), hwp (Y )) 


,
∂lwp (Y ) ∂hwp(Y )
∂lwp (Y) 2

 > 0.
= 2
 ∂ xwp(Y)(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂ 2 xwp(Y )(lwp (Y), hwp (Y )) 
,


∂hwp(Y ) ∂lwp (Y )
∂hwp (Y ) 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (Y)) lh елементи с положителни значения
∂ 2 xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))
> 0,
∂lwp (Y ) 2
∂ 2 xwp (Y )(lwp (Y), hwp (Y))
>0
∂hwp (Y) 2

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икономически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния трудов
производствен икономически фактор и на интегралния физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов и интегралния физически производствен икономически фактор* (law of the marginal factor-specifatic making factor increasing of the integral labour and integral
physica leconomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на интегралния трудов производствен икономически фактор и на интегралния физически производствен икономически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния трудов производствен икономически фактор или с
нарастването на количеството на интегралния физически производствен икономически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват,
което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния физическ производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор,
както и че при постоянно равнище на интегралния трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния физически
производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------големи порции от общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор.
3. Интегралният съзидателен, съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икономически фактор като инцентитален интегралносъзидателно-факторен икономически спeцифат
В своя завършен вид интегралният съзидателен производствен икономически фактор има статута на икономическо съдържание, а съзидателноспецифатният интегрален съзидателен производствен икономически
фактор* (makingly-specifatic integral making production economic factor)
xwp (Y) m = xwp (Y )( xup (Y), xvp (Y ))

и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (factorly-specifatic integral making production economic
factor)
xwp (Y) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))
– на негови взаимодействащи си икономически форми, които са инцентитални
начини на съществуване на интегралния съзидателен производствен икономически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество интегралният
съзидателен производствен икономически фактор, съзидателно-специфатният
интегрален съзидателен производствен икономически фактор и факторноспецифатният интегрален съзидателен производствен икономически фактор
образуват вид инцентитален интегрално-съзидателно-факторен икономически спeцифат* (inscentital integrally-makingly-factor economic specifate).
Това показва, че формирането на интегралния съзидателен производствен
икономически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3). В този контекст интегралният съзидателен производствен икономически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен интегрален съзидателен
производствен икономически фактор* (specifatic integral making production
economic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор се трансформира в двойка съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор и факторно-специфатен интегрален
съзидателен производствен икономически фактор, които имат общ специфа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен интегрален съзидателен производствения икономически фактор*
(total specifatic integral making production economic factor).
Специфатен интегрален съзидателен производствения икономически фактор

Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен произ.
икономич. фактор

Факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен иконом. фактор

Интегрален
творчески производствен икономически фактор

Интегрален
работен производствен икономически фактор

Интегрален
съзидателен
трудов производствен икономич. фактор

Интегрален
съзидателен
физически производствен
иконом. фактор

Интегрален
творчески трудов производствен икономич.
фактор

Интегрален
работен трудов
производствен
икономич. фактор

Интегрален
творчески физически производствен иконом. фактор

Интегрален
работен физически производствен иконом. фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният интегрален съзидателен производствения икономически фактор

Един и същ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икономически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор съществува заместване между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален
съзидателен производствен икономически фактор, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на безразличието на интегралня съзидателен производствен икономически фактор* (incentital indifference curve of the integral making production
economic factor) ICxwp(y)-inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
xwp(Y) = xwp(Y )( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f ) =
= xwp(Y)( xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)), xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )))
– специфатен интегрален съзидателен производствен икономически
фактор* (specifatic integral making production economic factor), както и общ
специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (total specifatic integral making production economic factor) като функция
на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор

xwp (Y) m = xwp (Y )( xup (Y), xvp (Y ))

и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствения икономически фактор
xwp(Y ) f = xwp (Y )(lwp (Y), hwp(Y )),
mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f ) =
=

∂xwp(Y)( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f )
∂xwp(Y ) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic integral making
production economic factor),

mxwp(Y ) f ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f ) =
=

∂xwp (Y)( xwpm (Y ), xwp (Y) f )
∂xwp(Y ) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (marginal
specifatic making factor of the factorly-specifatic integral making production
economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икономически фактор

xwp(Y) f
ICxwp(y)-inc

0
xwp(Y) m
Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икономически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икономически фактор

Трансформирането на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор в съзидателно-специфатен и факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор се
определя като инцентитално специфичностно опредметяване на интегралния съзидателния производствения икономически фактор* (incentital
specificitical objectification of the integral making production economic factor) [то
е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване*
(specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икономически фактор в общ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, представен от функцията
xwp (Y) = xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на интегралния трудов
и интеграления физически производствен икономически фактор*
(incentital specificitical intensioning of the integral labour and integral physical pro-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------duction economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икономически фактор
xwp (Y) = xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен на производствен икономически фактор ICxwp(y)inc. Затова уравнението на кривата ICxwp(y)-inc при дадено равнище на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е
xwp (Y ) = xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp (Y ) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
xwp (Y ) = xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp (Y ) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-inc, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един същ интегрален съзидателен производствен икономически фактор може да се отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния
и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически
фактор
(dxwp(Y) m , dxwp(Y) f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-inc) прирас-

23

1255

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тът на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxwp(Y) = dxwp(Y )( xwp(Y) m , xwp (Y) f ) =
= mxwp(Y) m ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f )dxwp(Y ) m +
+ mxwp(Y) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )dxwp(Y) f

или, което е същото,
dxwp(Y) = dxwp(Y )( xwp(Y ) m , xwp (Y) f ) =
=

∂xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )

+

∂xwp(Y ) m

dxwp(Y ) m +

∂xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )
∂xwp(Y ) f

dxwp(Y ) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически
фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икономически фактор запазва непроменено тяхното обща специфатна ценност:
dxwp(Y ) = dxwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f ) =
= mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f )dxwp(Y) m +
+ mxwp(Y ) f ( xwp (Y) m , xwp(Y ) f )dxwp(Y ) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (factorlyequivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral
making production economic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор
mxwp(Y ) m ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )dxwp(Y ) m
mxwp(Y ) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )dxwp(Y ) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което
се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда
пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икономически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral making production economic factor)
MRXWPS(Y ) mf =
=−

dxwp(Y ) f
dxwp(Y) m

=−

mxwp (Y) m ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f )
mxwp(Y) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )

=

∂xwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f ) ∂xwp (Y) m ( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )
:
.
∂xwp(Y ) m
∂xwp(Y) f



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) mf < 0 и е равна на отношението


dxwp(Y ) f
dxwp(Y ) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y) m ( xwp (Y) m , xwp(Y ) f )
mxwp(Y ) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икономически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното замест25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване на съзидателно-специфатния и факторно-интегралния съзидателен производствен икономически фактор MRXWPS(Y) mf показва към определена точка
от инцентиталната крива на безразличието на специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор ICxwp(y)-inc с колко характерни единици трябва да се намали обемът на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи
съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор с една характерна единица, така че техният общ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор да остане постоянна
величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор, като икономисаният от това общ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор използва да разшири прилагания съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор.
Функцията на общата специфатна ценност на интегралния съзидателен
производствен икономически фактор е
xwp (Y) = xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the
specifatic integral making production economic factor) H ( xwp(Y )) mf , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp (Y)) mf =
 ∂ 2 xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp(Y ) f ) ∂ 2 xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ) 


,
2


∂
xwp
(
Y
)
∂
xwp
(
Y
)
∂xwp(Y) m
m
f
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
Y
)(
xwp
(
Y
)
,
xwp
(
Y
)
)
∂
xwp
(
Y
)(
xwp
(
Y
)
,
xwp
(
Y
)
)
m
f
m
f


,
2


∂xwp (Y) f ∂xwp(Y) m
∂xwp (Y) f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp(Y )) mf елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )
∂xwp (Y) m

2

∂ 2 xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂xwp(Y ) f

2

> 0,
>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор и
пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор. Това е законът за
нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор* (law of the marginal specifatic making factor
increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic integral making production
economic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен
фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнищата на съзидателно-специфатния и на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателно-специфатния интегрален
съзидателен производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икономически фактор техният общ специфатен интегрален съзидателен производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е.
пределните им специфатни съзидателни фактори нарастнат, което се дължи на
посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторноспецифатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор,
всяка следваща единица прираст на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор изисква отдаването на все поголеми порции от общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икономически фактор, както и при постоянно равнище на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икономически фактор,
всяка следваща единица прираст на факторно-специфатния интегрален съзида27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен производствен икономически фактор също изисква отдаването на все поголеми порции от общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral making production economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор), съзидателна факторна производствена икореномическа
сила, съзидателна факторна икореномическа сила, (*) – общо понятие за
интегрален съзидателен производствен икономически фактор и интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния производствен икореномически
фактор xp(Y ) като интегрална опредметеност xwp (Y ) на съзидателната
ценностност на интегралния производствен икореномически фактор
W (xwp(Y)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическа възпроизводство) при дадена общностна икономическа
единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим интегрален съзидателен производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на интегрална икореномическа ценностност от интегралния производствен икореномически фактор при осъществяването на съзидателна икореномическа дейност (на съзидателна икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова
ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи
като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж. съзидателен
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор xwp (Y ) е, че двете му разновидности в лицето на
интегралния съзидателен производствен икономически фактор xwp (Y ) и интегралния съзидателен икотехномически фактор xwp (Y ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate)
(в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В
границите на факторния икореномически диспозат интегралният съзидателен
производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо
явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на
интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
xwp(Y ) = E xwp ( Y ) ( xwp(Y ))
(вж. икономическа оценка), където Exwp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xwp(Y) =
txwp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral
making production ecotechnomic factor),
axwp(Y ) =

xwp(Y)
xwp(Y)

е средната икономическа оценка на интегралния съзидателен производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral making production ecotechnomic factor) и
mxwp(Y ) =

dxwp(Y )
dxwp(Y )

е пределната икономическа оценка на интегралния съзидателен производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the integral making production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимоо29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бусловеността между интегралния съзидателен икономически и интегралния
съзидателен икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор
са интегралният съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp (Y ) и интегралният съзидателен физически производствен икореномически фактор hwp(Y) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между съзидателната ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lwp (Y )) [респ. ценностността на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lp (Y )) ; същото
като интегрална трудова икореномическа ценностност (на интегралния
трудов производствен икореномически фактор)] и съзидателната ценностност на интегралния физически производствен икореномически
фактор W (hwp(Y )) [респ. ценностността на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hp (Y )) ; същото като интегрална
физическа икореномическа ценностност (на интегралния физически производствен икореномически фактор)]. Според ценностната икономическа
ингредиентност форми на неговото съществуване са интегралният творчески
производствен икореномически фактор xup(Y ) и работният производствен
икореномически фактор xvp(Y ) , зависимостта между които се основава върху
зависимостта между творческата ценностност на интегралния производствен икореномически фактор W (xup(Y )) [респ. полезността на интегралния производствен икореномически фактор U (xp(Y )) ; същото като
интегрална икореномическа полезностност (на интегралния производствен икореномически фактор)] и работната ценностност на интегралния
производствения икореномически фактор W (xvp(Y)) [респ. стойността
на интегралния производствен икореномически фактор V (xp(Y )) ; същото
като интегрална икореномическа стойностност (на интегралния производствен икореномически фактор)]. Интегралният съзидателен производст30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp (Y)
негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценностност на интегралния производствен икореномически
фактор W (xwp(Y)) . Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (labourly-determinate integral making production
ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral making
production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
1. Интегралният съзидателен, интегралният творчески и интегралният работен производствен икореномически фактор като съзидателноинцентитален интегрално-съзидателно-факторен икореномически
спeцифат
Интегралният съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (Y) (в характерни за интегралния съзидателен икореномически фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на
интегралния производствен икореномически фактор W (xwp(Y)) ] има статута на икореномическа съдържание, а интегралният творчески производствен икореномически фактор xup(Y ) (в характерни за интегралния творчески икореномически фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на интегралния производствен икореномически
фактор W (xup(Y )) ] и интегралният работен производствен икореномически фактор xvp(Y ) (в характерни за интегралния работен икореномически
фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност
на интегралния производствен икореномически фактор W (xvp(Y)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални
условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на интегрални творчески умения и интегрални работни усилия е невъзможно. В това им качество интегралният съзидателен, интегралният творчески
и интегралният работен производствен икореномически фактор образуват вид
съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-факторен икорено31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически специфат* (integrally-makingly-incentital makingly-factor ecorenomic
specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира
(вж. икореномическа преобразование) в двойка от интегрален творчески производствен икореномически фактор и интегрален работен производствен икореномически фактор, в които интегралният съзидателен икореномически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (total makinglyspecifatic integral making production ecorenomic factor)
txwp(Y) m = xwp(Y ) m
(общ интегрален съзидателен фактор на интегралния творчески и интегралния
работен икореномически фактор в границите на икореномическия специфат).
Един и същ съзидателен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески и интегрален работен производствен икореномически фактор. Затова
при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен икореномически фактор съществува заместване между интегралния
творчески и интегралния икореномически работен фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен
производствен икореномически фактор* (makingly-incentital indifference
curve of the integral making production ecorenomic factor) IC xwp(y)-incm (фиг. 1). За

целта се използва означението
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор като функция на интегралния творчески
производствен икореномически фактор xup(Y ) и интегралния работен производствен икореномически фактор xvp(Y ) . Освен това
mxwp(Y) u =

∂ xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y ))

=

∂ xwp(Y ) m

∂ xup(Y)

32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral creative production ecorenomic factor), а
mxwp(Y ) v =

∂ xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

=

∂ xwp(Y) m

∂ xvp(Y )

∂ xvp(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral working production ecorenomic factor).
Интегрален работен производствен
икореномически фактор

xvp(Y )
IC xwp(y)-incm

0
xup(Y )
Интегрален творчески производствен
икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на интегралния съзидателен
производствен икореномически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор в интегрален творчески и интегрален
работен производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствения икореномически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making production ecorenomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато оп33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the integral making production ecorenomic factor) и работно
инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор* (working
incentital makingly-specificitical objectification of the integral making production
ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор в съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор, представен от функцията
xwp (Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически
фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative and
integral working production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен икореномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-incm при
дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор е
xwp(Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y )) = const.

34

1266

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески и на интегралния работен производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен производствен икореномически фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески и интегрален работен производствен икореномически фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор
(d xup(Y), d xvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен интег-

рален съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен
диференциал
d xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) =
= mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))d xup(Y ) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))d xvp(Y )

или, което е същото,
d xwp (Y)( xup(Y), xvp(Y)) =
=

∂ xwp (Y)( xup(Y), xvp(Y))
∂ xup(Y)

+

d xup(Y ) +

∂ xwp (Y)( xup(Y), xvp(Y))
∂ xvp(Y )

d xvp(Y).

Когато измененията в количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор се извършват в рамките на
35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор, диференциалният прираст
на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески и в интегралния работен производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор:
d xwp(Y)( xup(Y), xvp(Y )) =
= mxwp(Y) u ( xup(Y ), xvp(Y ))d xup(Y ) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))d xvp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative and integral working production ecorenomic factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор
mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))d xup(Y),
mxwp(Y) v ( xup(Y), xvp(Y ))d xvp(Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор,
по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески и
интегралния работен производствен икореномически фактор* (marginal
rate of the makingly-factorly-equivalent substitution of the integral creative and integral working production ecorenomic factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRXWPS(Y) uv =
−

d xvp(Y )
d xup(Y)

=−

mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))

=

mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))

∂ xwp (Y )( xup(Y ), xvp(Y)) ∂ xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))
:
.
∂ xup(Y )
∂ xvp(Y )



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y) uv < 0 и е равна на отношението


d xvp(Y)
d xup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор (единият
от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y) u ( xup(Y ), xvp(Y ))
mxwp(Y ) v ( xup(Y), xvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
творчески производствен икореномически фактор и пределния съзидателноспецифатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икореномически
фактор.
Пределната
норма
на
съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния творчески и интегралния работен
производствен икореномически фактор
MRXWPS(Y ) uv

показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на интегралния работен производствен икореномически фактор, което да позволи да се
увеличи обемът на интегралния творчески производствен икореномически
фактор с една творческо единица, така че техният общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор да
остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен производствен икореномически фактор (с което и стойността на37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------малява), като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор (следователно и икономисаната ценностност) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески производствен икореномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор е
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic integral making production ecorenomic
factor) H ( xwp (Y)) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(Y ))uv =
 ∂ 2 xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )) 


,
2


∂ xup(Y ) ∂ xvp(Y )
∂ xup(Y)
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
Y
)
(
xup
(
Y
)
,
xvp
(
Y
)
)
∂
xwp
(
Y
)
(
xup
(
Y
)
,
xvp
(
Y
)
)


,


2
∂ xvp(Y ) ∂ xup(Y )
∂ xvp(Y )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y))
∂ xup(Y )

2

∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))
∂ xvp(Y )

2

> 0,

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икореномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески производствен икореномически фактор и на интегралния работен
производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
творчески и интегралния работен производствен икореномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the integral creatve and integral wotking ecorenomic factor). Законът за нарастващия
пределен съзидателно-специфатен интегрален съзидателен икореномически
фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален
съзидателен производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески производствен икореномически фактор и
интегралния работен производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески производствен икореномически фактор или с нарастването
на количеството на интегралния работен производствен икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е.
пределните им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което
се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище
на интегралния работен производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески производствен икореномически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор,
както и че при постоянно равнище на интегралния творчески производствен
икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор.
2. Интегралният съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен физически производствен икореномически
фактор като факторно-инцентитален интегрално-съзидателнофакторен икореномически спeцифат
Както се посочи, интегралният съзидателен производствен икореномически фактор xwp (Y) (в характерни за него предметностни единици) [и
представен от съзидателната ценностност на интегралния производствен
икореномически фактор W (xwp(Y )) ] има статута на икореномическа съдържание. От своя страна интегралният съзидателен трудов производствен
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически фактор lwp (Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на интегралния трудов
производствен икореномически фактор W (lwp (Y )) и съзидателният физически производствен икореномически фактор hwp(Y) (в характерни за него
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на
интегралния физически производствен икореномически фактор W (hwp(Y )) ]
са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо ценностност е невъзможно). В това им
качество интегралният съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен физически производствен икореномически фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-съзидателно-факторен
икореномически специфат* (factorly-incentital integrally-makingly-factor
ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира
(вж. икореномическа преобразование) в двойка от интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор и интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор, в които интегралният съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic integral making production ecorenomic factor)
txwp (Y ) f = xwp (Y ) f
(общ интегрален съзидателен фактор на интегралния съзидателен трудов и
интегралния съзидателен физически фактор в границите на икореномическия
специфат). Един и същ интегрален съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален трудов и
интегрален физически производствен икореномически фактор. Затова при
непроменена величина на общия интегрален съзидателно-специфатен икореномически фактор съществува заместване между интегралния трудов и интегралния физически икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve
of the integral making production ecorenomic factor) IC xwp(y)-incf (фиг. 2). За целта
се използва означението
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор като функция на интегралния трудов производствен икореномически фактор lwp (Y ) и интегралния физически производствен икореномически фактор hwp(Y) . Освен това
mxwp(Y ) l =

∂ xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y ))

=

∂ xwp(Y ) f

∂lwp (Y)

∂lwp (Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral labour production ecorenomic factor), а
mxwp(Y ) h =

∂ xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))

=

∂ xwp(Y) f

∂ hwp (Y)

∂ hwp (Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен икореномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral physical production ecorenomic factor).
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален физически производствен
икореномически фактор

hwp(Y)
IC xwp(y)-incf

0
lwp (Y )
Интегрален трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен
икореномически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор в интегрален трудов и интегрален физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the integral making production ecorenomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the integral making production ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор* (physical incentital factorspecificitical objectification of the integral making production ecorenomic factor).
Обратният процес на трансформиране на интегралния трудов и интегралния
физически производствен икореномически фактор във факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, представен от
функцията
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния трудов и интегралния физически производствен икореномически
фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the integral labour and
integral physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически
фактор IC xwp(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор е
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен) общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-incf ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на интегралния трудов и на интегралния физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
може да съответства на различни комбинации на интегрален трудов и интегрален физически производствен икореномически фактор обаче не означава, че
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния трудов и интегралния физически производствен икореномически фактор
(d lwp (Y), d hwp(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор
IC xwp(y)-incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегра-

лен съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) =
= mxwp(Y ) l (lwp (Y ), hwp (Y ))d lwp (Y ) +
+ mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp(Y))d hwp(Y )

или, което е същото,
d xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y)) =
=

∂ xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y))
∂lwp (Y)

+

∂ xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y ))
∂ hwp(Y )

d lwp (Y ) +
d hwp(Y ).

Когато измененията в количествата на интегралния трудов и интегралния
физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния трудов и в интегралния физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор:

44

1276

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) =
= mxwp(Y ) l (lwp (Y ), hwp (Y ))d lwp (Y ) +
+ mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp (Y ))d hwp (Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физически производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral labour and integral physical production ecorenomic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор
mxwp(Y ) l (lwp (Y), hwp (Y ))d lwp (Y ),
mxwp(Y ) h (lwp (Y ), hwp (Y ))d hwp (Y ),
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение
на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makinglyfactorly-equivalent substitution of the integral labour and integral physical production ecorenomic factor)
MRXWPS(Y) lh =
−

d hwp(Y )
d lwp (Y )

=−

mxwp(Y ) l (lwp (Y), hwp (Y ))

=

mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp(Y))

∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) ∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y ))
:
.
∂lwp (Y )
∂ hwp (Y)



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) lh < 0 и е равна на отношението
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hwp (Y )
d lwp (Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния трудов
и интегралния физически производствен икореномически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y) l (lwp (Y ), hwp (Y ))
mxwp(Y ) h (lwp (Y), hwp(Y))

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
трудов производствен икореномически фактор и пределния факторноспецифатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икореномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния трудов и интегралния физически
производствен икореномически фактор MRXWPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния
съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на интегралния физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния
трудов производствен икореномически фактор с една единица, така че техният
общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея интегрален физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp (Y ) f = xwp (Y )(lwp (Y ), hwp (Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral making production ecorenomic
factor) H ( xwp(Y )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(Y ))lh =
 ∂ 2 xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) 


,
2


∂lwp (Y) ∂ hwp(Y)
∂lwp (Y)
= 2
 > 0.
2
 ∂ xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) , ∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) 


∂ hwp (Y) ∂lwp (Y )
∂ hwp(Y ) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp(Y ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y ))
∂lwp (Y )

2

∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y))
∂lwp(Y )

2

> 0,

>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икореномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния трудов
производствен икореномически фактор и на интегралния физически производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов и интегралния физически производствен икореномически фактор* (law of the
marginal factor-specifatic making factor increasing of the integral labour and integral physica lecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен икореномически фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения интегрален съзидателен производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на интегралния трудов
производствен икореномически фактор и на интегралния физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния трудов производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния
физически производствен икореномически фактор техният общ факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се
увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторноспецифатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния физическ
производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на
интегралния трудов производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, както и че при постоянно
равнище на интегралния трудов производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор.
3. Интегралният съзидателен, съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икореномически фактор като инцентитален интегралносъзидателно-факторен икореномически спeцифат
В своя завършен вид интегралният съзидателен производствен икореномически фактор има статута на икореномическа съдържание, а съзидателноспецифатният интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор* (makingly-specifatic integral making production ecorenomic factor)
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (factorly-specifatic integral making production ecorenomic
factor)
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y ))
– на негови взаимодействащи си икореномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество интегралният съзидателен производствен икореномически фактор, съзидателноспецифатният интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор образуват вид инцентитален интегрално-съзидателнофакторен икореномически спeцифат* (inscentital integrally-makingly-factor
ecorenomic specifate). Това показва, че формирането на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор преминава през различни равнища
(фиг. 3). В този контекст интегралният съзидателен производствен икореномически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (specifatic integral making production ecorenomic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира в двойка съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор и
факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор, които имат общ специфатен интегрален съзидателен производствения икореномически фактор* (total specifatic integral making production
ecorenomic factor) txwp(Y) = xwp (Y ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен интегрален съзидателен производствения икореномически фактор

Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен произ.
икореномич. фактор

Факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икорен. фактор

Интегрален
творчески производствен
икореномически фактор

Интегрален
ралотен производствен икореномически
фактор

Интегрален
съзидателен
трудов производствен икореномич. фактор

Интегрален
съзидателен
физическ производствен
икорен. фактор

Интегрален
творечски трудов производствен икореномич. фактор

Интегрален
ралотен трудов
производствен
икореномич.
фактор

Интегрален
творчески физически производствен икореном. фактор

Интегрален
работен физически производствен икореном. фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният интегрален съзидателен производствения икореномически фактор

Един и същ специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор съществува
заместване между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива на безразличието на интегралня съзидателен производствен икореномически фактор* (incentital indifference curve of the integral mak-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing production ecorenomic factor) IC xwp(y)-inc (фиг. 4). За целта се въвеждат
следните означения:
xwp(Y) = xwp(Y )( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f ) =
= xwp(Y)( xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)), xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y )))
– специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор* (specifatic integral making production ecorenomic factor), както и общ
специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор* (total specifatic integral making production ecorenomic factor) като функция на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствения икореномически фактор
xwp (Y ) f = xwp (Y)(lwp (Y), hwp (Y )),
mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f ) =
=

∂ xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp (Y) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор* (marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic integral
making production ecorenomic factor),

mxwp(Y ) f ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f ) =
=

∂ xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp(Y) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal
specifatic making factor of the factorly-specifatic integral making production
ecorenomic factor).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Факторно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икореномически фактор

xwp (Y ) f
IC xwp(y)-inc

0
xwp (Y) m
Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икореномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икореномически фактор

Трансформирането на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор в съзидателно-специфатен и факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се
определя като инцентитално специфичностно опредметяване на интегралния съзидателния производствения икореномически фактор* (incentital
specificitical objectification of the integral making production ecorenomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор в общ специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, представен от функцията
xwp (Y ) = xwp (Y )( xwp (Y) m , xwp (Y ) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на интегралния трудов
и интеграления физически производствен икореномически фактор*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(incentital specificitical intensioning of the integral labour and integral physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на
икореномическато интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор
xwp (Y ) = xwp (Y )( xwp (Y) m , xwp (Y ) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен на производствен икореномически фактор
IC xwp(y)-inc . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-inc при дадено равнище на
общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор е
xwp (Y ) = xwp (Y)( xwp (Y) m , xwp (Y) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен) общ специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор
xwp (Y ) = xwp (Y)( xwp (Y) m , xwp (Y) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-inc , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един същ интегрален съзидателен производствен икореномически фактор може да се отдаде при различни комбинации на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(d xwp (Y) m , d xwp (Y) f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-inc ) при-

растът на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(Y) = d xwp(Y)( xwp (Y ) m , xwp(Y) f ) =
= mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp(Y) f )d xwp(Y) m +
+ mxwp(Y) f ( xwp(Y) m , xwp(Y) f )d xwp(Y) f

или, което е същото,
d xwp(Y ) = d xwp (Y )( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f ) =
=

∂ xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )
∂ xwp(Y ) m

+

d xwp(Y) m +

∂ xwp(Y)( xwp(Y) m , xwp(Y) f )
∂ xwp (Y ) f

d xwp(Y) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически
фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторноспецифатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
запазва непроменено тяхното обща специфатна ценностност:
d xwp(Y ) = d xwp(Y)( xwp(Y) m , xwp(Y) f ) =
= mxwp(Y) m ( xwp(Y) m , xwp (Y ) f )d xwp(Y ) m +
+ mxwp(Y) f ( xwp(Y) m , xwp(Y) f )d xwp(Y) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интег54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рален съзидателен производствен икореномически фактор* (factorlyequivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral
making production ecorenomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
mxwp (Y) m ( xwp (Y ) m , xwp (Y ) f )d xwp (Y ) m ,
mxwp (Y) f ( xwp (Y) m , xwp (Y) f )d xwp (Y) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда
пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор* (marginal rate of the factorlyequivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral
making production ecorenomic factor)
MRXWPS(Y ) mf =
=−

d xwp (Y) f
d xwp(Y ) m

=−

mxwp(Y ) m ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )

=

mxwp (Y) f ( xwp (Y) m , xwp (Y) f )

∂ xwp (Y) m ( xwp (Y) m , xwp (Y ) f ) ∂ xwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f )
:
.
∂ xwp(Y) m
∂ xwp (Y ) f



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) mf < 0 и е равна на отношението



d xwp(Y) f
d xwp(Y ) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp(Y ) f )
mxwp(Y ) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-интегралния съзидателен
производствен икореномически фактор MRXWPS(Y ) mf показва към определена точка от инцентиталната крива на безразличието на специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp(y)-inc с колко
характерни единици трябва да се намали обемът на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор с една характерна единица, така че техният
общ специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, като икономисаният от това общ специфатен интегрален
съзидателен производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор.
Функцията на общата специфатна ценностност на интегралния съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp (Y ) = xwp (Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the
specifatic integral making production ecorenomic factor) H ( xwp (Y )) mf , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xwp (Y )) mf =
 ∂ 2 xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ) ∂ 2 xwp (Y )( xwp(Y) m , xwp (Y ) f ) 


,


2
∂ xwp(Y) m ∂ xwp(Y) f
∂ xwp(Y ) m

 > 0.
= 2
 ∂ xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ) ∂ 2 xwp (Y )( xwp(Y) m , xwp (Y ) f ) 
,


2


∂ xwp(Y ) f ∂ xwp(Y) m
∂
xwp
(
Y
)
f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp (Y)) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )
∂ xwp (Y) m

2

∂ 2 xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp (Y) f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор и
пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икореномически фактор* (law of the marginal specifatic making factor increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic integral making
production ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен
съзидателен икореномически фактор на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор е
друг израз на насищането при изчерпането на дадения специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор при нарастване
на равнищата на съзидателно-специфатния и на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор
или с нарастването на количеството на факторно-специфатния интегрален съ57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателен производствен икореномически фактор техният общ специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава, но
с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори
нарастнат, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, както и при постоянно равнище на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икореномически фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral making production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор), съзидателна факторна производствена икотехномическа сила, съзидателна факторна икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен икотехномически фактор xp (Y ) като
интегрална опредметеност xwp (Y ) на съзидателното усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор W (xwp(Y )) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява
в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическо възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на интегрално икотехномическо усърдие от интегралния производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при
58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява интегрална факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени
икотехномически способности (вж. съзидателен производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор
са интегралният съзидателен трудов производствен икотехномически фактор lwp (Y ) и интегралният съзидателен физически производствен икотехномически фактор hwp(Y) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между съзидателното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lwp (Y)) [респ. усърдието на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lp(Y)) ; същото
като интегрално трудово икотехномическо усърдие (на интегралния трудов производствен икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на
интегралния физически производствен икотехномически фактор
W (hwp (Y)) [респ. усърдието на интегралния физически производствен
икотехномически фактор W (hp (Y)) ; същото като интегрално физическо
икотехномическо усърдие (на интегралния физически производствен икотехномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са интегралният творчески производствен икотехномически фактор xup(Y) и работният производствен икотехномически фактор xvp(Y ) , зависимостта между които се основава върху
зависимостта между творческото усърдие на интегралния производствен
икотехномически фактор W (xup(Y)) [респ. полезността на интегралния
производствен икотехномически фактор U (xp(Y)) ; същото като интегрално икотехномическо умение (на интегралния производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния производствения
икотехномически фактор W (xvp(Y)) [респ. стойността на интегралния
производствен икотехномически фактор V (xp(Y )) ; същото като интегрално икотехномическо усилие (на интегралния производствен икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателен производствен икотехномически
фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp (Y ) негови предметност59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни единици (характерни за интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие
на интегралния производствен икотехномически фактор W (xwp(Y )) . Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate integral making production ecotechnomic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (physically-determinate integral making production ecotechnomic
factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
1. Интегралният съзидателен, интегралният творчески и интегралният работен производствен икотехномически фактор като съзидателноинцентитален интегрално-съзидателно-факторен икотехномически
спeцифат
Интегралният съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp (Y ) (в характерни за интегралния съзидателен фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор W (xwp(Y )) ] има статута на икотехномическо
съдържание, а интегралният творчески производствен икотехномически
фактор xup(Y) (в характерни за интегралния творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор W (xup(Y)) ] и интегралният работен
производствен икотехномически фактор xvp(Y) (в характерни за интегралния работен фактор предметностни единици) [и представен от работното
усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор
W (xvp(Y)) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са
начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на интегрални творчески умения и интегрални
работни усилия е невъзможно. В това им качество интегралният съзидателен,
интегралният творчески и интегралният работен производствен икотехномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален интегралносъзидателно-факторен икотехномически специфат* (integrally-makinglyincentital makingly-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира
(вж. икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален творчески производствен икотехномически фактор и интегрален работен производствен икотехномически фактор, в които интегралният съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор* (total makingly-specifatic integral
making production ecotechnomic factor) (общ интегрален съзидателен фактор на
интегралния творчески и интегралния работен фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ съзидателен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески и интегрален работен производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен фактор съществува заместване между интегралния творчески и интегралния работен фактор, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателноинцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен
производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital indifference
curve of the integral making production ecotechnomic factor) IC xwp(y)-incm (фиг. 1).
За целта се използва означението
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор като функция на интегралния творчески
производствен икотехномически фактор xup(Y) и интегралния работен производствен икотехномически фактор xvp(Y) . Освен това
mxwp(Y) u =

∂ xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) ∂ xwp (Y ) m
=
∂ xup(Y )
∂ xup(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the integral creative production ecotechnomic factor), а
mxwp(Y ) v =

∂ xwp (Y )( xup(Y), xvp(Y )) ∂ xwp(Y) m
=
∂ xvp(Y )
∂ xvp(Y)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral working production ecotechnomic factor).
Интегрален работен производствен
икотехномически фактор

xvp(Y)
IC xwp(y)-incm

0
xup(Y )
Интегрален творчески производствен
икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор в интегрален творчески и интегрален
работен производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствения икотехномически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making production ecotechnomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото
опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the integral making production ecotechnomic factor) и работно
инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (working
incentital makingly-specificitical objectification of the integral making production
62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния
творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор в
съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от функцията

xwp (Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative
and integral working production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y )) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y )) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор
IC xwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески и на интегралния работен производствен икотехномически фактор се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. По63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложението, че един и същ интегрален съзидателен производствен фактор може
да съответства на различни комбинации на интегрален творчески и интегрален
работен производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и
същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор
(d xup(Y), d xvp(Y))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор
IC xwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен интег-

рален съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен
диференциал
d xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)) =
= mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))d xup(Y ) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))d xvp(Y )

или, което е същото,
d xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y )) =
=

∂ xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))
d xup(Y) +
∂ xup(Y )

+

∂ xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y))
d xvp(Y).
∂ xvp(Y )

Когато измененията в количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор се извършват в рамките
на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния
съзидателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески и в интегралния работен производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp(Y)( xup(Y), xvp(Y )) =
= mxwp(Y) u ( xup(Y ), xvp(Y ))d xup(Y ) +
+ mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y ))d xvp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative and integral working production ecotechnomic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор
mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y))d xup(Y),
mxwp(Y) v ( xup(Y), xvp(Y ))d xvp(Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор,
по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески и
интегралния работен производствен икотехномически фактор* (marginal
rate of the makingly-factorly-equivalent substitution of the integral creative and integral working production ecotechnomic factor)
MRXWPS(Y ) uv =
−

mxwp(Y) u ( xup(Y ), xvp(Y))
d xvp(Y)
=−
=
d xup(Y )
mxwp(Y) v ( xup(Y ), xvp(Y))

∂ xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y)) ∂ xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y ))
:
.
∂ xup(Y )
∂ xvp(Y )



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) uv < 0 и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xvp(Y )
d xup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор (единият
от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y ) u ( xup(Y), xvp(Y ))
mxwp(Y ) v ( xup(Y), xvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
творчески производствен икотехномически фактор и пределния съзидателноспецифатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния творчески и интегралния работен
производствен икотехномически фактор
MRXWPS(Y ) uv

показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на интегралния работен производствен икотехномически фактор, което да позволи да
се увеличи обемът на интегралния творчески производствен икотехномически
фактор с една творческо единица, така че техният общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен производствен икотехномически фактор (с което и стойността намалява), като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески производствен икотехномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор е
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making production
ecotechnomic factor) H ( xwp (Y)) uv , която се състои от тези втори производни и
е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(Y ))uv =
 ∂ 2 xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )) 


,
2
∂
xup
(
Y
)
∂
xvp
(
Y
)


∂ xup(Y)
= 2
> 0.
∂ xwp(Y )( xup(Y), xvp(Y)) ∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y )) 


,
2


∂
xvp
(
Y
)
∂
xup
(
Y
)
∂ xvp(Y )



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y))
∂ xup(Y )

2

∂ 2 xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))
∂ xvp(Y ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния творчески производствен икотехномически фактор и пределният
съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния работен производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески производствен икотехномически фактор и на интегралния работен производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия
пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
творчески и интегралния работен производствен икотехномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the integral creatve and integral wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия
пределен съзидателно-специфатен интегрален съзидателен фактор е друг израз
на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески производствен икотехномически фактор и интегралния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния работен производствен икотехномически фактор техният
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните
им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор,
както и че при постоянно равнище на интегралния творчески производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор.
2. Интегралният съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен физически производствен икотехномически
фактор като факторно-инцентитален интегрално-съзидателнофакторен икотехномически спeцифат
Както се посочи, интегралният съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и
представен от съзидателното усърдие на интегралния производствен икотехномически фактор W (xwp(Y)) ] има статута на икотехномическо съдържание.
От своя страна интегралният съзидателен трудов производствен икотехномически фактор lwp (Y) (в характерни за него предметностни единици) [и
представен от съзидателното усърдие на интегралния трудов производствен
икотехномически фактор W (lwp (Y)) и съзидателният физически производствен икотехномически фактор hwp (Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hwp (Y)) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването
му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия
създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово и физическо усърдие е невъзможно). В това им качество интегралният
съзидателен, интегралният съзидателен трудов и интегралният съзидателен
физически производствен икотехномически фактор образуват вид факторноинцентитален интегрално-съзидателно-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital integrally-makingly-factor ecotechnomic specifate)
(вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира
(вж. икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор и интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор, в които интегралният съзидателен фактор се е опредметил, и за които той е общ факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (total
factorly-specifatic integral making production ecotechnomic factor) (общ интегрален съзидателен фактор на интегралния съзидателен трудов и интегралния съзидателен физически фактор в границите на икотехномическия специфат).
Един и същ интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
може да се прояви в различни комбинации от интегрален трудов и интегрален
физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена
величина на общия интегрален съзидателно-специфатен фактор съществува
заместване между интегралния трудов и интегралния физически фактор, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly-incentital
indifference curve of the integral making production ecotechnomic factor)
IC xwp(y)-incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp(Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор като функция на интегралния трудов производствен икотехномически фактор lwp (Y) и интегралния физически производствен икотехномически фактор hwp (Y ) . Освен това
mxwp(Y) l =

∂ xwp(Y )(lwp (Y ), hwp (Y )) ∂ xwp(Y ) f
=
∂lwp (Y)
∂lwp (Y )

69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икотехномически фактор* (marginal makinglyspecifatic making factor of the integral labour production ecotechnomic factor), а
mxwp(Y ) h =

∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y)) ∂ xwp(Y ) f
=
∂ hwp (Y )
∂ hwp (Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the integral physical production ecotechnomic factor).
Интегрален физически производствен
икотехномически фактор

hwp(Y)
IC xwp(y)-incf

0
lwp (Y )
Интегрален трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен
икотехномически фактор

Трансформирането на факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор в интегрален трудов и интегрален физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the integral making production ecotechnomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметява70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото
опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical
objectification of the integral making production ecotechnomic factor) и физическо
инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор* (physical
incentital factor-specificitical objectification of the integral making production
ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния
трудов и интегралния физически производствен икотехномически фактор във
факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
xwp(Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния трудов и интегралния физически производствен икотехномически
фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the integral labour and
integral physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp(Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически
фактор IC xwp(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор е
xwp (Y ) f = xwp (Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp (Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-incf ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на интегралния трудов и на интегралния физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ интегрален съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален трудов и интегрален физически
производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния трудов и интегралния физически производствен икотехномически фактор
(d lwp (Y), d hwp(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор
IC xwp(y)-incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегра-

лен съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) =
= mxwp(Y ) l (lwp (Y ), hwp (Y ))d lwp (Y ) +
+ mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp(Y))d hwp(Y )

или, което е същото,
d xwp(Y)(lwp (Y ), hwp(Y)) =
=

∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y))
d lwp (Y) +
∂lwp (Y)

+

∂ xwp(Y)(lwp (Y ), hwp(Y))
d hwp(Y).
∂ hwp (Y )

Когато измененията в количествата на интегралния трудов и интегралния
физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на
дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзи72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния трудов и в интегралния физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор:
d xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) =
= mxwp(Y ) l (lwp (Y ), hwp (Y ))d lwp (Y ) +
+ mxwp(Y) h (lwp (Y), hwp (Y ))d hwp (Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физически производствен икотехномически фактор* (makingly-factorly-equivalent
substitution of the integral labour and integral physical production ecotechnomic
factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор
mxwp(Y ) l (lwp(Y ), hwp (Y ))d lwp(Y ),
mxwp(Y ) h (lwp (Y ), hwp (Y ))d hwp (Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентно заместване на интегралния трудов и интегралния физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of
the makingly-factorly-equivalent substitution of the integral labour and integral
physical production ecotechnomic factor)

73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRXWPS(Y ) lh =
−

mxwp(Y) l (lwp (Y), hwp(Y ))
d hwp (Y)
=−
=
d lwp (Y)
mxwp (Y ) h (lwp (Y ), hwp(Y))

∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) ∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y ))
:
.
∂lwp (Y )
∂ hwp(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y) lh < 0 и е равна на отношението
d hwp(Y)
d lwp (Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния трудов
и интегралния физически производствен икотехномически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwp(Y) l (lwp (Y ), hwp (Y ))
mxwp(Y ) h (lwp (Y), hwp(Y))

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния
трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторноспецифатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентното заместване на интегралния трудов и интегралния физически
производствен икотехномически фактор MRXWPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-incf с колко
единици трябва да се намали обемът на интегралния физически производствен
икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния трудов производствен икотехномически фактор с една единица, така че
техният общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея интегрален физически производствен икотехномически
фактор, като икономисаният от това интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален
трудов производствен икотехномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp(Y ) f = xwp(Y )(lwp(Y ), hwp (Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral making production ecotechnomic
factor) H ( xwp(Y )) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp(Y ))lh =
 ∂ 2 xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) 


,
2
∂
lwp
(
Y
)
∂
hwp
(
Y
)


∂lwp (Y)
= 2
> 0.
2
∂ xwp(Y )(lwp (Y ), hwp(Y)) ∂ xwp(Y)(lwp (Y), hwp (Y )) 


,
2


∂
hwp
(
Y
)
∂
lwp
(
Y
)
∂
hwp
(
Y
)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp(Y ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y ))
∂lwp (Y ) 2
∂ 2 xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y))
∂ hwp(Y)

2

> 0,
>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов производствен икотехномически фактор и пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния физически производствен
икотехномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор и на интегралния физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
факторно-специфатен съзидателен фактор на интегралния трудов и интегралния физически производствен икотехномически фактор* (law of the
marginal factor-specifatic making factor increasing of the integral labour and inte75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gral physica lecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор при нарастване на равнището на интегралния трудов производствен
икотехномически фактор и на интегралния физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния физически производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава, но
с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава,
че при постоянно равнище на интегралния физическ производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния
трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния физически производствен икотехномически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор.

3. Интегралният съзидателен, съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор като инцентитален интегралносъзидателно-факторен икотехномически спeцифат
В своя завършен вид интегралният съзидателен производствен икотехномически фактор има статута на икотехномическо съдържание, а съзидателноспецифатният интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор* (makingly-specifatic integral making production ecotechnomic factor)
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly-specifatic integral making production
ecotechnomic factor)
xwp (Y) f = xwp (Y)(lwp (Y ), hwp (Y))

76

1308

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------– на негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на интегралния съзидателен производствен
икотехномически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество
интегралният съзидателен производствен икотехномически фактор, съзидателно-специфатният интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор и факторно-специфатният интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор образуват вид инцентитален интегралносъзидателно-факторен икотехномически спeцифат* (inscentital integrallymakingly-factor ecotechnomic specifate). Това показва, че формирането на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор преминава
през различни равнища (фиг. 3). В този контекст интегралният съзидателен
производствен икотехномически фактор в неговия завършен вид се представя
като специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (specifatic integral making production ecotechnomic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира в
двойка съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор и факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, които имат общ специфатен интегрален
съзидателен производствения икотехномически фактор* (total specifatic
integral making production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен интегрален съзидателен производствения икотехномически фактор

Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен произ.
икотехномич. фактор

Факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехн. фактор

Интегрален
творчески производствен икотехномически
фактор

Интегрален
ралотен производствен икотехномически
фактор

Интегрален
съзидателен
трудов производствен икотехном. фактор

Интегрален
съзидателен
физическ производствен икотехн. фактор

Интегрален
творечски трудов производствен икотехномич. фактор

Интегрален
ралотен трудов
производствен
икотехномич.
фактор

Интегрален
творчески физически производствен икотехном. фактор

Интегрален
работен физически производствен икотехном. фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният интегрален съзидателен производствения икотехномически фактор

Един и същ специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор съществува
заместване между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива на безразличието на интегралня съзидателен производствен икотехномически фактор* (incentital indifference curve of the inte-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gral making production ecotechnomic factor) IC xwp(y)-inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
xwp(Y) = xwp(Y )( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f ) =
= xwp(Y)( xwp(Y )( xup(Y ), xvp(Y)), xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y )))
– специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор* (specifatic integral making production ecotechnomic factor), както и общ
специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор* (total specifatic integral making production ecotechnomic factor) като
функция на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор
xwp(Y ) m = xwp(Y)( xup(Y ), xvp(Y ))

и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствения икотехномически фактор
xwp(Y ) f = xwp(Y)(lwp (Y), hwp(Y )),
mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f ) =
=

∂ xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp (Y) m

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор* (marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic integral
making production ecotechnomic factor),

mxwp(Y ) f ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f ) =
=

∂ xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp(Y) f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal specifatic making factor of the factorly-specifatic integral making production
ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икотехномически фактор

xwp (Y ) f
IC xwp(y)-inc

0
xwp(Y ) m
Съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен производствен
икотехномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор

Трансформирането на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор в съзидателно-специфатен и факторноспецифатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на интегралния съзидателния производствения икотехномически фактор*
(incentital specificitical objectification of the integral making production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на
икотехномическото опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор в общ специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от
функцията
xwp(Y ) = xwp(Y )( xwp(Y) m , xwp (Y ) f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на интегралния трудов
и интеграления физически производствен икотехномически фактор*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(incentital specificitical intensioning of the integral labour and integral physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор
xwp(Y ) = xwp(Y )( xwp(Y) m , xwp (Y ) f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен на производствен икотехномически фактор
IC xwp(y)-inc . Затова уравнението на кривата IC xwp(y)-inc при дадено равнище на
общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор е
xwp (Y ) = xwp(Y)( xwp(Y) m , xwp(Y) f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор
xwp (Y ) = xwp(Y)( xwp(Y) m , xwp(Y) f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-inc , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един същ интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор може да се отдаде при различни комбинации на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(d xwp (Y) m , d xwp(Y ) f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-inc )

прирастът на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp (Y ) = d xwp (Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f ) =
= mxwp(Y) m ( xwp (Y) m , xwp(Y ) f )d xwp (Y) m +
+ mxwp(Y) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )d xwp(Y ) f

или, което е същото,
d xwp(Y ) = d xwp (Y )( xwp(Y ) m , xwp (Y ) f ) =
=

∂ xwp(Y )( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )

+

∂ xwp(Y ) m

d xwp(Y ) m +

∂ xwp(Y )( xwp(Y) m , xwp(Y ) f )
∂ xwp(Y) f

d xwp(Y ) f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото
противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторноспецифатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
запазва непроменено тяхното обща специфатна усърдие:
d xwp(Y) = d xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f ) =
= mxwp(Y ) m ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )d xwp(Y ) m +
+ mxwp(Y ) f ( xwp (Y) m , xwp (Y ) f )d xwp (Y) f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------equivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral
making production ecotechnomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwp(Y) m ( xwp (Y ) m , xwp(Y ) f )d xwp (Y ) m ,
mxwp(Y) f ( xwp(Y) m , xwp(Y) f )d xwp(Y) f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда
пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the factorlyequivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic integral
making production ecotechnomic factor)
MRXWPS(Y ) mf =
=−

d xwp (Y) f
d xwp(Y ) m

=−

mxwp(Y ) m ( xwp(Y ) m , xwp(Y) f )
mxwp (Y) f ( xwp (Y) m , xwp (Y) f )

=

∂ xwp (Y) m ( xwp (Y) m , xwp (Y ) f ) ∂ xwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp (Y) f )
:
.
∂ xwp(Y) m
∂ xwp (Y ) f



Тя е отрицателна величина MRXWPS(Y ) mf < 0 и е равна на отношението



d xwp(Y) f
d xwp(Y) m

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

mxwp(Y ) m ( xwp(Y) m , xwp(Y ) f )
mxwp(Y ) f ( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатния и факторно-интегралния съзидателен
производствен икотехномически фактор MRXWPS(Y ) mf показва към определена точка от инцентиталната крива на безразличието на специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp(y)-inc с колко
характерни единици трябва да се намали обемът на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор с една характерна единица, така че техният
общ специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това общ специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор използва да разшири
прилагания съзидателно-специфатен интегрален съзидателен производствен
икотехномически фактор.
Функцията на общата специфатна усърдие на интегралния съзидателен
производствен икотехномически фактор е
xwp(Y ) = xwp(Y )( xwp(Y) m , xwp(Y) f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of
the specifatic integral making production ecotechnomic factor) H ( xwp(Y )) mf , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена
(вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xwp (Y )) mf =
 ∂ 2 xwp(Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y) f ) ∂ 2 xwp (Y )( xwp(Y) m , xwp (Y ) f ) 
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Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp (Y)) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp (Y)( xwp(Y ) m , xwp(Y ) f )
∂ xwp (Y) m

2

∂ 2 xwp(Y )( xwp (Y) m , xwp (Y) f )
∂ xwp (Y) f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
и пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличават с
нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен
производствен икотехномически фактор* (law of the marginal specifatic making factor increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic integral making
production ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен специфатен
съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор е друг израз на
насищането при изчерпането на дадения специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнищата на съзидателно-специфатния и на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор. Според този закон при
постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателноспецифатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор
или с нарастването на количеството на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор техният общ специфатен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава,
но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори нарастнат, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при
постоянно равнище на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, както и при
постоянно равнище на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на факторно-специфатния интегрален съзидателен производствен икотехномически
фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral making production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making labour production economic factor)
(подразбиран като предметностен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор), съзидателна трудова производствена
икономическа сила, съзидателна трудова икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния трудов производствен икономически фактор lp(Y)
като опредметеност lwp(Y) на съзидателната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lwp(Y)) и като нейна факторна
предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна
икономическа оценка на съзидателното усърдие на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор W (lwp(Y )) [същото като интегрално трудово икотехномическо усърдие (на интегралния производствен
икотехномически фактор) и като интегрално трудово-факторно икотехномическо усърдие* (integral labourly-factor ecotechnomic diligence), следователно съзидателният интегрален трудов производствен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор е метаикономическа оценка на това усърдие] и която ценност той
разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност от
интегралния трудов производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се
създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява интегрално-трудово-факторова ценностна производствена
икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на
интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор (вж.
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и центитален
икореномически диспозат).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор са интегралният творчески трудов производствен икономически фактор
lup(Y) и интегралният работен трудов производствен икономически фактор
lvp(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческата ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lup(Y)) [респ. полезността на интегралния трудов производствен икономически фактор U(lp(Y))] и работната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lvp(Y)) [респ.
стойността на интегралния трудов производствен икономически фактор
V(lp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор [същото като
интегрално трудово икотехномическо умение (на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор [същото като интегрално трудово икотехномическо усилие (на интегралния трудов производствения икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателин трудов
производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
lwp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на интегралния трудов производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор W(lwp(Y)). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен трудов
производствен икономически фактор* (labourly-determinate integral making
labour production economic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор* (physicallydeterminate integral making labour production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
Интегралният съзидателен трудов, интегралният творчески трудов и
интегралният работен трудов производствен икономически фактор
като съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-трудовофакторен икономически спeцифат
Интегралният съзидателен трудов производствен икономически
фактор lwp(Y) (в характерни за интегралния съзидателния трудов фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lwp(Y))] има
статута на икономическо съдържание, а интегралният творчески трудов
производствен икономически фактор lup(Y) (в характерни за интегралния
творчески трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lup(Y))] и интегралният работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y) (в характерни за интегралния работен трудов фактор
предметностни единици) [и представен от работната ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lvp(Y))] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му
и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия
създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на
творчески умения и работни усилия е невъзможно). В това им качество интегралният съзидателен трудов, интегралният творчески трудов и интегралният
работен трудов производствен икономически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-трудово-факторен икономически специфат* (makingly-incentital integrally-makingly-labourly-factor
economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от интегрален творчески
трудов производствен икономически фактор и интегрален работен трудов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор, в които интегралният съзидателен трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор* (total makingly-specifatic integral making labour production economic factor) (общ
интегрален съзидателен трудов фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов фактор в границите на икономическия специфат).
Един и същ интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески трудов
и интегрален работен трудов производствен икономически фактор. Затова при
непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален трудов
фактор съществува заместване между интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов фактор, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива
на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the integral making labour production economic factor) IClwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва
означението
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup (Y), lvp (Y))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор като функция на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор lup(Y) и интегралния работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y). Освен това
mlwp (Y ) u =

∂lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y )) ∂lwp (Y ) m
=
∂lup(Y)
∂lup(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния творчески трудов производствен икономически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral creative labour
production economic factor), а
mlwp (Y) v =

∂lwp (Y )(lup (Y), lvp(Y )) ∂lwp (Y ) m
=
∂lvp(Y)
∂lvp(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния работен трудов производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral working labour
production economic factor).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интегрален работен трудов
производствен икономически фактор
lvp(Y)
IClwp(y)-incm

0

lup(Y)
Интегрален творчески трудов
производствен икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието наинтегралния съзидателен трудов
производствен икономически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен трудов производствен
икономически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален работен
трудов производствен икономически фактор се определя като инцентитално
съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствения икономически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making labour production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the integral making labour production economic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the integral making labour
production economic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактор в интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор, представен от функцията
lwp (Y ) m = lwp (Y)(lup (Y), lvp (Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен
икономически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative labour and integral working labour production economic factor) [то е
разновидност на специфичностното икономическо интензиониране*
(specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup (Y), lvp (Y))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен
икономически фактор IClwp(y)-incm. Затова уравнението на кривата IClwp(y)-incm при
дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
трудов производствен икономически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y)(lup (Y ), lvp (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен
икономически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y)(lup (Y ), lvp (Y)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор
IClwp(y)-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния
работен трудов производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен трудов производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески трудов и интегрален работен трудов производствен фактор обаче не оз91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начава, че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икономически фактор
(dlup(Y), dlvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен икономически
фактор IClwp(y)-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор е нейният
пълен диференциал
dlwp(Y )(lup(Y ), lvp(Y )) =
= mlwp(Y) u (lup (Y ), lvp(Y))dlup(Y ) +
+ mlwp (Y ) v (lup(Y), lvp(Y))dlvp(Y )

или, което е същото,
dlwp(Y)(lup(Y ), lvp(Y )) =
∂lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y ))
dlup(Y ) +
∂lup(Y)
∂lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y ))
+
dlvp(Y).
∂lvp(Y)

=

Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на
интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор е нулев. Това е
така, защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и
в интегралния работен трудов производствен икономически фактор запазват
непроменен техния общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор:
dlwp(Y)(lup(Y ), lvp(Y)) =
= mlwp(Y ) u (lup(Y ), lvp(Y))dlup(Y ) +
+ mlwp (Y ) v (lup(Y), lvp(Y ))dlvp(Y ) = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икономически фактор* (makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and
integral working labour production economic factor). То е съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор
mlwp (Y ) u (lup (Y), lvp (Y))dlup (Y ),
mlwp (Y ) v (lup (Y), lvp (Y ))dlvp (Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на интегралния
творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative labour and integral working labour production
economic factor)
MRLWPS(Y ) uv =
=
−

mlwp(Y ) u (lup(Y ), lvp(Y))
dlvp(Y )
=−
=
dlup(Y)
mlwp (Y ) v (lup(Y), lvp(Y ))

∂lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y )) ∂lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y ))
:
.
∂lup(Y)
∂lvp(Y )

Тя е отрицателна величина [MRLWPS(Y) uv < 0] и е равна на отношението
dlvp(Y )
dlup(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икономически фак-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp (Y) u (lup(Y), lvp(Y ))
mlwp (Y ) v (lup(Y ), lvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния творчески производствен трудов икономически фактор и пределния
съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния работен
трудов производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икономически фактор
MRLWPS(Y ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната
крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен
икономически фактор IClwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали
обемът на интегралния работен трудов производствен икономически фактор,
което да позволи да се увеличи обемът на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор с една творческа единица, така че техният
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен
икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея интегрален работен трудов производствен икономически
фактор (с което и стойността намалява), като икономисаният от това интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор (следователно и
икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея интегрален
творчески трудов производствен икономически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността
нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
трудов производствен икономически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup (Y), lvp )(Y ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор на О. Хесе*
(Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making labour produc94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion economic factor) H (lwp )(Y) uv , която се състои от тези втори производни и
е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):
H (lwp )(Y ) uv =

 ∂ 2 lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y )) ∂ 2 lwp (Y)(lup (Y ), lvp(Y)) 


,
∂lup(Y) ∂lvp(Y)
∂lup(Y) 2

 > 0.
= 2
 ∂ lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y )) ∂ 2 lwp (Y)(lup (Y ), lvp(Y)) 
,


∂
lvp
∂
lup
(
Y
)
(
Y
)
∂lvp(Y) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (Y)) uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (Y )(lup (Y ), lvp(Y ))
> 0,
∂lup(Y ) 2
∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y))
>0
∂lvp(Y ) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния
работен трудов производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор
и на интегралния работен трудов производствен икономически фактор. Това е
законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
трудов фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен
трудов производствен икономически фактор* (law of the marginal makinglyspecifatic making labour factor increasing of the integral creatve labour and integral
wotking labour economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен трудов фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески
трудов производствен икономически фактор и интегралния работен трудов
производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други
условия с нарастването на количеството на интегралния творчески трудов
производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на
интегралния работен трудов производствен икономически фактор техният общ
95

1327

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните
им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се
дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
интегралния работен трудов производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния творчески трудов производствен
икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен
икономически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния
творчески трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния работен трудов производствен икономически
фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making labour production ecorenomic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен трудов
производствен икореномически фактор), съзидателна трудова производствена икореномическа сила, съзидателна трудова икореномическа сила,
(*) – общо понятие за интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор и интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния трудов производствен икореномически фактор lp (Y) като опредметеност
lwp (Y) на съзидателната ценностност на интегралния трудов произ-

водствен икореномически фактор W (lwp (Y)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и което ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида
производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица;
субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим интегрален
съзидателен трудов производствен икореномически фактор; абсолютно
равнище на отдаване на икореномическа ценностност от интегралния трудов
производствен икореномически фактор при осъществяването на интегрална
96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна трудова производствена икореномическа дейност (на интегрална съзидателна трудова производствена икореномическа активност),
при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при
неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В
този смисъл представлява интегрално-трудово-факторова ценностностна
производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на и ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж. съзидателен трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически фактор lwp (Y) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp (Y) и интегралния съзидателен трудов икотехномически фактор lwp (Y)
се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният съзидателен трудов производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на интегралния съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
lwp (Y) = Elwp ( Y ) (lwp (Y))
(вж. икономическа оценка), където Elwp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lwp(Y) =
tlwp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the
integral making labour production ecotechnomic factor),
alwp(Y) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната икономическа оценка на интегралния съзидателен трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral making labour production ecotechnomic factor) и
mlwp (Y ) =

dlwp(Y)
dlwp(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния съзидателен трудов
производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the
integral making labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между интегралния съзидателен икономически и интегралния съзидателен икотехномически трудов производствен фактор образуват
вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически
фактор са интегралният творчески трудов производствен икореномически
фактор lup(Y) и интегралният работен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lup(Y)) [респ. полезностността на
интегралния трудов производствен икореномически фактор U (lp (Y)) ; същото като интегрална трудова икореномическа полезностност (на интегралния трудов производствен икореномически фактор)] и работната ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор
W (lvp(Y)) [респ. стойностността на интегралния трудов производствен
икореномически фактор V (lp (Y)) ; същото като интегрална трудова икореномическа стойностност (на интегралния трудов производствения икореномически фактор)]. Интегралният съзидателин трудов производствен
икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp (Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен трудов
производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на
съзидателната ценностност на интегралния трудов производствен ико98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически фактор W (lwp (Y)) . Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (labourly-determinate integral
making labour production ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор*
(physically-determinate integral making labour production ecorenomic factor). Вж.
също производствени икореномически фактори.
Интегралният съзидателен трудов, интегралният творчески трудов и
интегралният работен трудов производствен икореномически фактор
като съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-трудовофакторен икореномически спeцифат
Интегралният съзидателен трудов производствен икореномически
фактор lwp (Y) (в характерни за интегралния съзидателен трудов фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на
интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lwp (Y)) ]
има статута на икореномическа съдържание, а интегралният творчески
трудов производствен икореномически фактор lup(Y) (в характерни за интегралния творчески трудов фактор предметностни единици) [и представен от
творческата ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lup(Y)) ] и интегралният работен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) (в характерни за интегралния работен трудов фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор
W (lvp(Y)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са
начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно). В това им качество интегралният съзидателен трудов, интегралният
творчески трудов и интегралният работен трудов производствен икореномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален интегралносъзидателно-трудово-факторен икореномически специфат* (makinglyincentital integrally-makingly-labourly-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
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до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор и интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор, в които интегралният съзидателен трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (total makingly-specifatic integral making labour production
ecorenomic factor) tlwp (Y ) m = lwp (Y ) m (общ интегрален съзидателен трудов
фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов фактор
в границите на икореномическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески трудов и интегрален работен трудов производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина
на общия съзидателно-специфатен интегрален трудов фактор съществува заместване между интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов
фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на
интегралния съзидателен трудов производствен икореномически фактор*
(makingly-incentital indifference curve of the integral making labour production
ecorenomic factor) IClwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор като функция на интегралния
творчески трудов производствен икореномически фактор lup(Y) и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор lvp(Y) . Освен това
mlwp (Y ) u =

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y))
∂lup(Y )

=

∂lwp(Y ) m
∂lup(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral creative labour
production ecorenomic factor), а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mlwp (Y ) v =

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
∂lvp(Y)

=

∂lwp(Y ) m
∂lvp(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния работен трудов производствен икореномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral working labour
production ecorenomic factor).
Интегрален работен трудов
производствен икореномически фактор

lvp(Y)
IClwp(y)-incm

lup(Y)

0

Интегрален творчески трудов
производствен икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието наинтегралния съзидателен
трудов производствен икореномически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен трудов производствен
икореномически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствения икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the integral making labour production
ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа
опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен
трудов производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------specificitical objectification of the integral making labour production ecorenomic
factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the integral making labour production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов
производствен икореномически фактор в интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор, представен от функцията
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен
икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the
integral creative labour and integral working labour production ecorenomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен
икореномически фактор IClwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата IClwp(y)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен
икореномически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически фактор
IClwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния
работен трудов производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен трудов производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален
творчески трудов и интегрален работен трудов производствен фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор
(d lup(Y), d lvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически
фактор IClwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен

интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор е
нейният пълен диференциал
d lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y)) =
= mlwp(Y ) u (lup(Y ), lvp(Y ))d lup(Y) +
+ mlwp (Y) v (lup(Y), lvp(Y))d lvp(Y )

или, което е същото,
d lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y )) =
=

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
∂lup(Y )

+

d lup(Y ) +

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
∂lvp(Y)

d lvp(Y).

Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икореномически фактор се извър103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието
на интегралния съзидателен трудов производствен икореномически фактор,
диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и в интегралния работен трудов производствен икореномически
фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен трудов производствен икореномически фактор:
d lwp (Y)(lup(Y ), lvp(Y )) =
= mlwp (Y) u (lup(Y), lvp(Y ))d lup(Y ) +
+ mlwp (Y) v (lup(Y), lvp(Y ))d lvp(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икореномически фактор*
(makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour
and integral working labour production ecorenomic factor). То е съзидателнотрудово-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически
фактор
mlwp (Y ) u (lup(Y ), lvp(Y))d lup(Y),
mlwp (Y ) v (lup(Y ), lvp(Y ))d lvp(Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически
фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на интегралния
творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative labour and integral working labour production
ecorenomic factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRLWPS(Y ) uv =
=

d lvp(Y )
d lup(Y )

−

=−

mlwp (Y ) u (lup(Y ), lvp(Y))

=

mlwp (Y ) v (lup (Y ), lvp(Y ))

∂lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y)) ∂lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y ))
:
.
∂lup(Y)
∂lvp(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRLWPS(Y) uv < 0 и е равна на отношението
d lvp(Y)
d lup(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икореномически
фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp (Y ) u (lup(Y ), lvp(Y ))
mlwp (Y) v (lup(Y ), lvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния творчески производствен трудов икореномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор
MRLWPS(Y ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната
крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен
икореномически фактор IClwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на интегралния работен трудов производствен икореномически
фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор с една творческа единица, така че
техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът)
намалява прилагания от нея интегрален работен трудов производствен икореномически фактор (с което и стойностността намалява), като икономисаният
105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от това интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор
(следователно и икономисаната ценностност) използва да разшири прилагания
от нея интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор
(което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с
което и полезностността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
трудов производствен икореномически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making labour production ecorenomic factor) H (lwp )(Y ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):
H (lwp)(Y ) uv =

 ∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y)) ∂ 2 lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) 


,
2


∂lup(Y ) ∂lvp(Y )
∂lup(Y )
= 2
 > 0.
2
∂
lwp
(
Y
)
(
lup
(
Y
)
,
lvp
(
Y
)
)
∂
lwp
(
Y
)
(
lup
(
Y
)
,
lvp
(
Y
)
)


,


∂lvp(Y ) ∂lup(Y)
∂lvp(Y) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y))
∂lup(Y )

2

∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y))
∂lvp(Y )

2

> 0,

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор и
пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интеграл106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния работен трудов производствен икореномически фактор се увеличават с
нарастването на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор и на интегралния работен трудов производствен икореномически
фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен
съзидателен трудов фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор* (law of the
marginal makingly-specifatic making labour factor increasing of the integral creatve
labour and integral wotking labour ecorenomic factor). Законът за нарастващия
пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов икореномически фактор
е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор при нарастване на
равнището на интегралния творчески трудов производствен икореномически
фактор и интегралния работен трудов производствен икореномически фактор.
Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор
или с нарастването на количеството на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни
съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен трудов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст
на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически
фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния творчески трудов
производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на
интегралния работен трудов производствен икореномически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икореномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making labour production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор), съзидателна трудова
производствена икотехномическа сила, съзидателна трудова икотехноми107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа сила, (*) – интерпретация на интегралния трудов производствен икотехномически фактор lp (Y) като опредметеност lwp (Y) на съзидателното
усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор
W (lwp (Y)) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което
усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза
на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от интегралния трудов производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт,
притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви
икономически потребности. В този смисъл представлява интегралнотрудово-факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на и усърдностните
(изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж. съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и
центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор са интегралният творчески трудов производствен икотехномически
фактор lup(Y) и интегралният работен трудов производствен икотехномически фактор lvp(Y) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на интегралния трудов производствен
икотехномически фактор W (lup(Y)) [респ. умението на интегралния трудов производствен икотехномически фактор U (lp (Y)) ; същото като интегрално трудово икотехномическо умение (на интегралния трудов производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lvp(Y)) [респ. усилието на интегралния трудов производствен икотехномически фактор
V (lp (Y)) ; същото като интегрално трудово икотехномическо усилие (на
интегралния трудов производствения икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателин трудов производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp (Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния съзидателен трудов производствен икотехноми108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на
интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lwp (Y)) .
Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate integral making labour production
ecotechnomic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор* (physically-determinate integral
making labour production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
Интегралният съзидателен трудов, интегралният творчески трудов и
интегралният работен трудов производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-трудовофакторен икотехномически спeцифат
Интегралният съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор lwp (Y) (в характерни за интегралния съзидателния трудов фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lwp (Y)) ] има
статута на икотехномическо съдържание, а интегралният творчески трудов
производствен икотехномически фактор lup(Y) (в характерни за интегралния творчески трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически
фактор W (lup(Y)) ] и интегралният работен трудов производствен
икотехномически фактор lvp(Y) (в характерни за интегралния работен
трудов фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие
на интегралния трудов производствен икотехномически фактор
W (lvp(Y)) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са
начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими,
защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е
невъзможно). В това им качество интегралният съзидателен трудов, интегралният творчески трудов и интегралният работен трудов производствен
икотехномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален
интегрално-съзидателно-трудово-факторен икотехномически специфат*
(makingly-incentital integrally-makingly-labourly-factor ecotechnomic specifate)
(вж. икотехномически специфат).
109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор и интегрален работен
трудов производствен икотехномически фактор, в които интегралният съзидателен трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (total makingly-specifatic integral making labour production
ecotechnomic factor) (общ интегрален съзидателен трудов фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов фактор в границите на
икотехномическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески трудов и интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален трудов фактор съществува заместване между интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов фактор, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (makinglyincentital indifference curve of the integral making labour production ecotechnomic
factor) IClwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор като функция на интегралния
творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(Y) и интеграл-

ния работен трудов производствен икотехномически фактор lvp(Y) . Освен това
mlwp (Y ) u =

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) ∂lwp(Y ) m
=
∂lup(Y )
∂lup(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral creative labour
production ecotechnomic factor), а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mlwp (Y ) v =

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )) ∂lwp(Y ) m
=
∂lvp(Y)
∂lvp(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making labour factor of the integral working labour
production ecotechnomic factor).
Интегрален работен трудов
производствен икотехномически фактор

lvp(Y )
IClwp(y)-incm

lup(Y )

0

Интегрален творчески трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието наинтегралния съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален работен
трудов производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствения икотехномически фактор* (incentital
makingly-specificitical objectification of the integral making labour production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на
икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (creative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------incentital makingly-specificitical objectification of the integral making labour production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (working incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making labour production ecotechnomic
factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор в
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, представен от функцията
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен
икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the
integral creative labour and integral working labour production ecotechnomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор IClwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата IClwp(y)-incm
при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
IClwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния
работен трудов производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен трудов производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален
творчески трудов и интегрален работен трудов производствен фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор
(d lup(Y), d lvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор IClwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен

интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е
нейният пълен диференциал
d lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y)) =
= mlwp(Y ) u (lup(Y ), lvp(Y ))d lup(Y) +
+ mlwp (Y) v (lup(Y), lvp(Y))d lvp(Y )

или, което е същото,
d lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y)) =
=

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
d lup(Y) +
∂lup(Y )

+

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y ))
d lvp(Y).
∂lvp(Y)

Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен икотехномически фак113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и в интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор:
d lwp (Y)(lup(Y ), lvp(Y )) =
= mlwp (Y) u (lup(Y), lvp(Y ))d lup(Y ) +
+ mlwp (Y) v (lup(Y), lvp(Y ))d lvp(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и
интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор*
(makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour
and integral working labour production ecotechnomic factor). То е съзидателнотрудово-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор
mlwp (Y) u (lup(Y ), lvp(Y))d lup(Y),
mlwp (Y ) v (lup(Y ), lvp(Y ))d lvp(Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на интегралния
творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-labourly-factorly-equivalent
substitution of the integral creative labour and integral working labour production
ecotechnomic factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRLWPS(Y) uv =
=
−

mlwp (Y ) u (lup(Y ), lvp(Y ))
d lvp(Y )
=−
=
d lup(Y )
mlwp(Y) v (lup(Y ), lvp(Y))

∂lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )) ∂lwp (Y )(lup(Y), lvp(Y))
:
.
∂lup(Y )
∂lvp(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRLWPS(Y) uv < 0 и е равна на отношението
d lvp(Y)
d lup(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически
фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwp(Y ) u (lup(Y ), lvp(Y ))
mlwp (Y) v (lup(Y ), lvp(Y ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния творчески производствен трудов икотехномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния
работен трудов производствен икотехномически фактор. Пределната норма на
съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния творчески
трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор
MRLWPS(Y ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната
крива на безразличието на интегралния съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор IClwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на интегралния работен трудов производствен икотехномически
фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор с една творческа единица, така че
техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът)
намалява прилагания от нея интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор (с което и усилиета намалява), като икономисаният от това
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор (сле115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дователно и икономисаната усърдие) използва да разшири прилагания от нея
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор (което
може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и
умениета нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор е
lwp (Y) m = lwp (Y )(lup(Y ), lvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор на О.
Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making labour
production ecotechnomic factor) H (lwp )(Y ) uv , която се състои от тези втори
производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):

H (lwp )( Y ) uv =
 ∂ 2 lwp ( Y ) (lup ( Y ), lvp ( Y ) )

,

∂ lup ( Y ) 2
= 2
∂ lwp ( Y ) (lup ( Y ), lvp ( Y ) )

,

∂
lvp
(
Y
)
∂
lup
(
Y
)


∂ 2 lwp ( Y ) (lup ( Y ), lvp ( Y ) ) 

∂ lup ( Y ) ∂ lvp ( Y )

> 0.
2
∂ lwp ( Y ) (lup ( Y ), lvp ( Y ) ) 

2

∂ lvp ( Y )


Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y))
∂lup(Y ) 2
∂ 2 lwp (Y)(lup(Y), lvp(Y))
∂lvp(Y ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор и
пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор се увеличават с
нарастването на интегралния творчески трудов производствен икотехномичес116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки фактор и на интегралния работен трудов производствен икотехномически
фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен
съзидателен трудов фактор на интегралния творчески трудов и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор* (law of
the marginal makingly-specifatic making labour factor increasing of the integral
creatve labour and integral wotking labour ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор е друг
израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор и интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор.
Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателноспецифатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния
работен трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст
на интегралния работен трудов производствен икотехномически фактор също
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making physical production economic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор), съзидателна физическа производствена икономическа сила, съзидателна физическа икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния физически производствен икономически фактор hp(Y) като опредметеност hwp(Y) на съзидателната ценност на
117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегралния физически производствен икономически фактор W(hwp(Y)) и
като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя
страна е ценностна икономическа оценка на съзидателното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hwp (Y ))
[същото като интегрално физическо икотехномическо усърдие (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално физическо-факторно икотехномическо усърдие* (integral physically-factor
ecotechnomic diligence), и следователно съзидателният интегрален физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на
това усърдие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството
й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност от интегралния физически производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ
способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически
потребности. В този смисъл представлява интегрално-физическофакторова ценностна производствена икономическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности.
Той е и предметна икономическа оценка на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен физически производствен икономически
фактор са интегралният творчески физически производствен икономически
фактор hup(Y) и интегралният работен физически производствен икономически фактор hvp(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hup(Y)) [респ. полезността на интегралния
физически производствен икономически фактор U(hp(Y))] и работната
ценност на интегралния физически производствен икономически фактор
W(hvp(Y)) [респ. стойността на интегралния физически производствен
икономически фактор V(hp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между
творческото усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор [същото като интегрално физическо икотехномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умение (на интегралния физически производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния физически производствен
икотехномически фактор [същото като интегрално физическо икотехномическо усилие (на интегралния физически производствения икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателин физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hwp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на интегралния физически производствен икономически
фактор W(hwp(Y)). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор* (labourly-determinate integral making physical production economic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate
integral making physical production economic factor). Вж. също производствени
икономически фактори.
Интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен физически производствен икономически
фактор
като
съзидателно-инцентитален
интегралносъзидателно-физическо-факторен икономически спeцифат
Интегралният съзидателен физически производствен икономически
фактор hwp(Y) (в характерни за интегралния съзидателния физически фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hwp(Y))] има
статута на икономическо съдържание, а интегралният творчески физически
производствен икономически фактор hup(Y) (в характерни за интегралния
творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на интегралния физически производствен икономически
фактор W(hup(Y))] и интегралният работен физически производствен
икономически фактор hvp(Y) (в характерни за интегралния работен физически фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на
интегралния физически производствен икономически фактор W(hvp(Y))]
са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качество интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен физически производствен икономически фактор
образуват вид съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателнофизическо-факторен икономически специфат* (makingly-incentital integrally-makingly-physically-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от интегрален творчески
физически производствен икономически фактор и интегрален работен физически производствен икономически фактор, в които интегралният съзидателен
физически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор* (total makingly-specifatic integral making physical production
economic factor) (общ интегрален съзидателен физически фактор на интегралния творчески физически и интегралния работен физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески физически и интегрален работен физически
производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на
общия съзидателно-специфатен интегрален физически фактор съществува заместване между интегралния творчески физически и интегралния работен физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икономически
фактор* (makingly-incentital indifference curve of the integral making physical
production economic factor) IChwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwp (Y) m = hwp (Y )(hup (Y ), hvp (Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор като функция на интегралния
творчески физически производствен икономически фактор hup(Y) и интегралния работен физически производствен икономически фактор hvp(Y). Освен
това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )) ∂hwp(Y) m
=
mhwp(Y) u =
∂hup(Y)
∂hup(Y)
е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески физически производствен икономически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral creative physical production economic factor), а
mhwp(Y) v =

∂hwp(Y )(hup(Y), hvp(Y )) ∂hwp(Y) m
=
∂hvp(Y )
∂hvp(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния работен физически производствен икономически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral working physical production economic factor).
Интегрален работен физически
производствен икономически фактор
hvp(Y)
IChwp(y)-incm

0
hup(Y)
Интегрален творчески физически
производствен икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен физически производствен
икономически фактор в интегрален творчески физически и интегрален работен
физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзи121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен физически производствения икономически фактор* (incentital
makingly-specificitical objectification of the integral making physical production
economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически
производствен икономически фактор* (creative incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making physical production economic
factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the
integral making physical production economic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор в интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор, представен от функцията
hwp (Y ) m = hwp (Y)(hup (Y ), hvp (Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning
of the integral creative physical and integral working physical production economic
factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp (Y) m = hwp (Y )(hup (Y ), hvp (Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор IChwp(y)-incm. Затова уравнението на кривата IChwp(y)incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор е
hwp (Y) m = hwp (Y )(hup (Y ), hvp (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp (Y) m = hwp (Y )(hup (Y ), hvp (Y)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор
IChwp(y)-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески физически и на интегралния работен физически производствен икономически фактор се променят в
противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването
на другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен физически
производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен
фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор
(dhup(Y ), dhvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икономически
фактор IChwp(y)-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор е
нейният пълен диференциал
dhwp(Y)(hup(Y ), hvp(Y)) =
= mhwp(Y ) u (hup(Y), hvp(Y ))dhup(Y) +
+ mhwp(Y) v (hup(Y ), hvp(Y))dhvp(Y )

или, което е същото,
dhwp(Y)(hup(Y ), hvp(Y )) =
∂hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y))
dhup(Y ) +
∂hup(Y)
∂hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y))
+
dhvp(Y).
∂hvp(Y )

=
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато измененията в количествата на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икономически
фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески физически и в интегралния работен физически производствен
икономически фактор запазват непроменен техния общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икономически
фактор:
dhwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) =
= mhwp (Y ) u (hup(Y ), hvp(Y ))dhup(Y) +
+ mhwp(Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))dhvp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икономически фактор*
(makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the integral creative physical and integral working physical production economic factor). То е съзидателнофизическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икономически
фактор
mhwp (Y) u (hup (Y), hvp (Y))dhup (Y ),
mhwp (Y) v (hup (Y ), hvp (Y ))dhvp (Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икономически
фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorly124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------equivalent substitution of the integral creative physical and integral working physical production economic factor)
MRHWPS(Y ) uv =
=
−

mhwp(Y) u (hup(Y), hvp(Y))
dhvp(Y )
=−
=
dhup(Y)
mhwp(Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))

∂hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y ))
:
.
∂hup(Y )
∂hvp(Y)

Тя е отрицателна величина [MRHWPS(Y) uv < 0] и е равна на отношението
dhvp(Y )
dhup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(Y) u (hup(Y ), hvp(Y))
mhwp(Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески производствен физически икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния работен физически производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икономически фактор MRHWPS(Y) uv показва към определена точка от съзидателноинцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икономически фактор IChwp(y)-incm с колко работни единици
трябва да се намали обемът на интегралния работен физически производствен
икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния
творчески физически производствен икономически фактор с една творческа
единица, така че техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
физически производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален работен физически
производствен икономически фактор (с което и стойността намалява), като
125

1357

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономисаният от това интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески физически производствен икономически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
физически производствен икономически фактор е
hwp (Y ) m = hwp (Y)(hup (Y ), hvp )(Y ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making physical
production economic factor) H (hwp )(Y ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа
матрица на О. Хесе):
H (hwp )(Y ) uv =

 ∂ 2 hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ 2 hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) 


,
∂hup(Y ) ∂hvp(Y )
∂hup(Y ) 2

 > 0.
= 2
2
 ∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) 
,


∂hvp(Y) ∂hup(Y)
∂hvp(Y) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp (Y ))uv елементи с положителни значения
∂ 2 hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y))
> 0,
∂lup(Y ) 2
∂ 2 hwp(Y)(hup(Y ), hvp(Y))
>0
∂hvp(Y) 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния творчески физически производствен икономически фактор
и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния работен физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески физически производствен ико126

1358

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор и на интегралния работен физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически фактор на интегралния творчески
физически и интегралния работен физически производствен икономически
фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making physical factor
increasing of the integral creatve physical and integral wotking physical economic
factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
физически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор
при нарастване на равнището на интегралния творчески физически производствен икономически фактор и интегралния работен физически производствен
икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески физически производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на интегралния
работен физически производствен икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори нарастват, което се
дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
интегралния работен физически производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния творчески физически производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от
общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния
творчески физически производствен икономически фактор, всяка следваща
единица прираст на интегралния работен физически производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен
икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making physical production
ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор), съзидателна физическа производствена икореномическа сила, съзидателна физическа
икореномическа сила, (*) – общо понятие за интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор и интегрален съзидателен физич127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ски производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности;
интерпретация на интегралния физически производствен икореномически
фактор hp(Y) като опредметеност hwp(Y) на съзидателната ценностност
на интегралния физически производствен икореномически фактор
W (hwp (Y)) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален
съзидателен физически производствен икореномически фактор, който е и
общностно-необходим интегрален съзидателен физически производствен
икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа
ценностност от интегралния физически производствен икореномически фактор при осъществяването на интегрална съзидателна физическа производствена икореномическа дейност (на интегрална съзидателна физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
интегрално-физическо-факторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж. съзидателен физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на интегралния съзидателен физически
производствен икореномически фактор hwp(Y) е, че двете му разновидности в
лицето на интегралния съзидателен физически производствен икономически
фактор hwp(Y) и интегралния съзидателен физически икотехномически
фактор hwp(Y) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически
диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective
ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният съзидателен физически производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономи128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа оценка* (objective economic estimatе) на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
hwp(Y) = Ehwp ( Y ) (hwp (Y ))
(вж. икономическа оценка), където Ehwp(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hwp(Y) =
thwp(Y) е общата икономическа оценка на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of
the integral making physical production ecotechnomic factor),
ahwp(Y ) =

hwp(Y)
hwp(Y)

е средната икономическа оценка на интегралния съзидателен физически
производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the
integral making physical production ecotechnomic factor) и
mhwp(Y) =

dhwp(Y)
dhwp(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния съзидателен физически производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of
the integral making physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между интегралния съзидателен икономически и
интегралния съзидателен икотехномически физически производствен фактор
образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата
гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в
частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика).
Според ценностната икореномическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор са интегралният творчески физически производствен икореномически фактор hup(Y) и интегралният работен физически производствен
икореномически фактор hvp(Y) , зависимостта между които се основава върху
зависимостта между творческата ценностност на интегралния физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор W (hup(Y)) [респ. полезностността на интегралния физически производствен икореномически фактор
U (hp(Y)) ; същото като интегрална физическа икореномическа полезностност (на интегралния физически производствен икореномически фактор)]
и работната ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hvp(Y)) [респ. стойностността на интегралния
физически производствен икореномически фактор V (hp(Y)) ; същото като
интегрална физическа икореномическа стойностност (на интегралния
физически производствения икореномически фактор)]. Интегралният съзидателин физически производствен икореномически фактор се измерва двояко:
(1) чрез количеството hwp(Y) негови предметностни единици (характерни за
интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор) и
(2) чрез количеството единици на съзидателната ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hwp (Y)) .
Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор* (labourly-determinate integral making physical production
ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral
making physical production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен физически производствен икореномически фактор като съзидателно-инцентитален интегралносъзидателно-физическо-факторен икореномически спeцифат
Интегралният съзидателен физически производствен икореномически
фактор hwp(Y) (в характерни за интегралния съзидателния физически фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на
интегралния
физически
производствен
икореномически
фактор
W (hwp (Y)) ] има статута на икореномическа съдържание, а интегралният
творчески физически производствен икореномически фактор hup(Y) (в характерни за интегралния творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на интегралния физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор W (hup(Y)) ] и интегралният работен физически производствен икореномически фактор hvp(Y) (в характерни за интегралния работен физически фактор предметностни единици) [и
представен от работната ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор W (hvp(Y)) ] са негови взаимодействащи
си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на
продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен
физически производствен икореномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален интегрално-съзидателно-физическо-факторен икореномически специфат* (makingly-incentital integrally-makingly-physically-factor
ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икореномическа преобразование) в двойка от интегрален творчески физически производствен икореномически фактор и интегрален работен
физически производствен икореномически фактор, в които интегралният съзидателен физически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор* (total makingly-specifatic integral making physical production ecorenomic factor) thwp (Y) m = hwp(Y ) m (общ интегрален съзидателен физически фактор на интегралния творчески физически и интегралния работен
физически фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор може
да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен икореномически фактор. Затова
при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален физически икореномически фактор съществува заместване между интегралния
творчески физически и интегралния работен физически икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фак-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор* (makingly-incentital indifference curve of the integral making physical production ecorenomic factor) IChwp(y)-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwp(Y) m = hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор като функция на интегралния
творчески физически производствен икореномически фактор hup(Y) и интегралния работен физически производствен икореномически фактор hvp(Y) .
Освен това
mhwp(Y) u =

∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

=

∂ hwp (Y) m

∂ hup(Y )

∂ hup(Y )

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески физически производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral creative
physical production ecorenomic factor), а
mhwp(Y) v =

∂ hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

=

∂ hwp(Y) m

∂ hvp(Y)

∂ hvp(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния работен физически производствен икореномически фактор*
(marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral working physical production ecorenomic factor).

132

1364

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Интегрален работен физически
производствен икореномически фактор

hvp(Y )
IChwp(y)-incm

0
hup(Y )
Интегрален творчески физически
производствен икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието наинтегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен физически производствен
икореномически фактор в интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствения икореномически фактор*
(incentital makingly-specificitical objectification of the integral making physical
production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и
на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор* (creative
incentital makingly-specificitical objectification of the integral making physical production ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически
производствен икореномически фактор* (working incentital makinglyspecificitical objectification of the integral making physical production ecorenomic
factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически фак133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор в интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор, представен от функцията
hwp(Y ) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative physical and integral working physical production
ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа
интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен физически производствен икореномически фактор
hwp(Y) m = hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор IChwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата
IChwp(y)-incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален

съзидателен физически производствен икореномически фактор е
hwp(Y) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор
hwp(Y) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор
IChwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески физически и на интегралния работен физически производствен икореномически фактор се променят
в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен физически
134
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен
икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически
фактор
(d hup(Y ), d hvp(Y))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор IChwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-

специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d hwp(Y)(hup(Y ), hvp(Y )) =
= mhwp(Y ) u (hup(Y), hvp(Y ))d hup(Y ) +
+ mhwp(Y) v (hup(Y ), hvp(Y))d hvp(Y)

или, което е същото,
d hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y)) =
=

∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y ))
∂ hup(Y )

+

d hup(Y ) +

∂ hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))
∂ hvp(Y)

d hvp(Y).

Когато измененията в количествата на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икореномически фактор се
извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икореномически
фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески физически и в интегралния работен физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно135
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор:
d hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) =
= mhwp (Y ) u (hup(Y), hvp(Y))d hup(Y) +
+ mhwp(Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))d hvp(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икореномически фактор* (makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the integral creative
physical and integral working physical production ecorenomic factor). То е съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор
mhwp(Y) u (hup(Y ), hvp(Y))d hup(Y),
mhwp(Y) v (hup(Y ), hvp(Y ))d hvp(Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната
специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorlyequivalent substitution of the integral creative physical and integral working physical production ecorenomic factor)
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRHWPS(Y ) uv =
=

d hvp(Y)
d hup(Y )

−

=−

mhwp (Y) u (hup(Y), hvp(Y))

=

mhwp(Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))

∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y ))
:
.
∂ hup(Y )
∂ hvp(Y)

[

]

Тя е отрицателна величина MRHWPS(Y ) uv < 0 и е равна на отношението
d hvp(Y)
d hup(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(Y) u (hup(Y), hvp(Y ))
mhwp (Y ) v (hup(Y), hvp(Y))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески производствен физически икореномически фактор и
пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния работен физически производствен икореномически фактор. Пределната
норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния
творчески физически и интегралния работен физически производствен икореномически фактор MRHWPS(Y ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икореномически фактор IChwp(y)-incm с колко работни
единици трябва да се намали обемът на интегралния работен физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
интегралния творчески физически производствен икореномически фактор с
една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален
работен физически производствен икореномически фактор (с което и стойнос137
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тността намалява), като икономисаният от това интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната
ценностност) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески
физически производствен икореномически фактор (което може да се получи
например при повишаване на квалификацията) (с което и полезностността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
физически производствен икореномически фактор е
hwp(Y ) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор на О.
Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making physical
production ecorenomic factor) H (hwp)(Y) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):
H (hwp )(Y) uv =

 ∂ 2 hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y)) ∂ 2 hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) 


,
2


∂ hup(Y ) ∂ hvp(Y)
∂ hup(Y )
= 2
 > 0.
2
(
Y
)
(
(
Y
)
,
(
Y
)
)
(
Y
)
(
(
Y
)
,
(
Y
)
)
∂
hwp
hup
hvp
∂
hwp
hup
hvp


,
2


∂ hvp(Y) ∂ hup(Y )
∂ hvp(Y)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp(Y )) uv елементи с положителни значения
∂ 2 hwp(Y)(hup(Y ), hvp(Y ))
∂ hup(Y )

2

∂ 2 hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y))
∂ hvp(Y ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния творчески физически производствен икореномически фак138
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния работен физически производствен икореномически фактор се
увеличават с нарастването на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор и на интегралния работен физически производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния
творчески физически и интегралния работен физически производствен
икореномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making
physical factor increasing of the integral creatve physical and integral wotking
physical ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически икореномически фактор е друг израз на
насищането при изчерпането на дадения интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор при нарастване на равнището
на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор и
интегралния работен физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството
на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор
или с нарастването на количеството на интегралния работен физически производствен икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателноспецифатни съзидателни физически фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния
работен физически производствен икореномически фактор, всяка следваща
единица прираст на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен
икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния
творчески физически производствен икореномически фактор, всяка следваща
единица прираст на интегралния работен физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен
икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral making physical production
ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален съзида139
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен физически производствен икотехномически фактор), съзидателна
физическа производствена икотехномическа сила, съзидателна физическа
икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния физически производствен икотехномически фактор hp(Y) като опредметеност hwp(Y) на съзидателното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hwp(Y)) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и която усърдие той разпредеметява в икотехномическото
производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в
качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от интегралния физически производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрално-физическо-факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж. съзидателен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ценностната икотехномическа ингредиентност форми на съществуването на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор са интегралният творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y) и интегралният работен физически производствен
икотехномически фактор hvp(Y) , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на интегралния физически
производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) [респ. умението на
интегралния физически производствен икотехномически фактор
U (hp(Y)) ; същото като интегрално физическо икотехномическо умение (на
интегралния физически производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hvp(Y)) [респ. усилието на интегралния физически производствен икотехномически фактор V (hp(Y)) ; същото като интегрално физическо икотехномическо усилие (на интегралния физически производствения икотехномически фактор)]. Интегралният съзидателин физически
140
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hwp(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на интегралния физически
производствен икотехномически фактор W (hwp(Y)) . Според факторната
икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор*
(labourly-determinate integral making physical production ecotechnomic factor) и
физическо-определен интегрален съзидателен физически производствен
икотехномически фактор* (physically-determinate integral making physical
production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически
фактори.
Интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен физически производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален интегралносъзидателно-физическо-факторен икотехномически спeцифат
Интегралният съзидателен физически производствен икотехномически фактор hwp(Y) (в характерни за интегралния съзидателния физически
фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на
интегралния физически производствен икотехномически фактор
W (hwp(Y)) ] има статута на икотехномическо съдържание, а интегралният
творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y) (в
характерни за интегралния творчески физически фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния физически
производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) ] и интегралният работен физически производствен икотехномически фактор hvp(Y) (в характерни за интегралния работен физически фактор предметностни единици)
[и представен от работното усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hvp(Y)) ] са негови взаимодействащи си
икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на
продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество интегралният съзидателен физически, интегралният творчески физически и интегралният работен
физически производствен икотехномически фактор образуват вид съзидател141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-инцентитален интегрално-съзидателно-физическо-факторен икотехномически специфат* (makingly-incentital integrally-makingly-physically-factor
ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален
творчески физически производствен икотехномически фактор и интегрален
работен физически производствен икотехномически фактор, в които интегралният съзидателен физически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен
икотехномически фактор* (total makingly-specifatic integral making physical
production ecotechnomic factor) (общ интегрален съзидателен физически фактор
на интегралния творчески физически и интегралния работен физически фактор
в границите на икотехномическия специфат). Един и същ интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор може да се прояви в
различни комбинации от интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен интегрален физически фактор съществува заместване между интегралния творчески физически и интегралния работен физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната
крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of
the integral making physical production ecotechnomic factor) IChwp(y)-incm (фиг. 1).
За целта се използва означението
hwp(Y) m = hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

за функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор като функция на интегралния
творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y) и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор hvp(Y) .
Освен това
mhwp(Y) u =

∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ hwp (Y) m
=
∂ hup(Y )
∂ hup(Y )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral creative
physical production ecotechnomic factor), а
mhwp(Y) v =

∂ hwp (Y )(hup(Y), hvp(Y )) ∂ hwp(Y) m
=
∂ hvp(Y )
∂ hvp(Y)

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making physical factor of the integral working
physical production ecotechnomic factor).
Интегрален работен физически
производствен икотехномически фактор

hvp(Y )
IChwp(y)-incm

0
hup(Y )
Интегрален творчески физически
производствен икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на безразличието наинтегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор

Трансформирането на интегралния съзидателен физически производствен
икотехномически фактор в интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен икотехномически фактор се определя като
инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствения икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the integral making
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic
objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в
т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the
integral making physical production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (working
incentital makingly-specificitical objectification of the integral making physical production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор в интегрален съзидателен физически производствен
икотехномически фактор, представен от функцията
hwp(Y ) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the integral creative physical and integral working physical production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен физически производствен икотехномически фактор
hwp(Y) m = hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y ))

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор IChwp(y)-incm . Затова уравнението на кривата
IChwp(y)-incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен интегрален

съзидателен физически производствен икотехномически фактор е
hwp(Y) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор
hwp(Y) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор IChwp(y)-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески физически и на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален съзидателен физически производствен фактор може да съответства на различни комбинации
на интегрален творчески физически и интегрален работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икотехномически
фактор
(d hup(Y), d hvp(Y ))
(т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически фактор IChwp(y)-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-

специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y )) =
= mhwp(Y) u (hup(Y ), hvp(Y))d hup(Y) +
+ mhwp (Y) v (hup(Y), hvp(Y))d hvp(Y )

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hwp (Y )(hup(Y ), hvp(Y )) =
=

∂ hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y))
d hup(Y) +
∂ hup(Y)

+

∂ hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y))
d hvp(Y).
∂ hvp(Y )

Когато измененията в количествата на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор се
извършват в рамките на дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на интегралния съзидателен физически производствен икотехномически
фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески физически и в интегралния работен физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор:
d hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )) =
= mhwp (Y ) u (hup(Y), hvp(Y ))d hup(Y ) +
+ mhwp(Y) v (hup(Y ), hvp(Y))d hvp(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически
и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор* (makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the integral creative
physical and integral working physical production ecotechnomic factor). То е съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор
mhwp(Y) u (hup(Y ), hvp(Y))d hup(Y),
mhwp(Y) v (hup(Y ), hvp(Y ))d hvp(Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира съзидателноинцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the integral creative physical and
integral working physical production ecotechnomic factor)
MRHWPS(Y ) uv =
=
−

mhwp(Y ) u (hup(Y ), hvp(Y ))
d hvp(Y)
=−
=
d hup(Y )
mhwp(Y) v (hup(Y), hvp(Y))

∂ hwp (Y)(hup(Y), hvp(Y)) ∂ hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y))
:
.
∂ hup(Y)
∂ hvp(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRHWPS(Y ) uv < 0 и е равна на отношението
d hvp(Y )
d hup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески физически и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwp(Y) u (hup(Y), hvp(Y))
mhwp (Y ) v (hup(Y ), hvp(Y ))

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
интегралния творчески производствен физически икотехномически фактор и
пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на интегралния
творчески физически и интегралния работен физически производствен икотехномически фактор MRHWPS(Y ) uv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния съзидателен
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до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически производствен икотехномически фактор IChwp(y)-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на интегралния работен физически
производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на интегралния творчески физически производствен икотехномически
фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея интегрален работен физически производствен икотехномически фактор (с
което и усилиета намалява), като икономисаният от това интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие) използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор (което може да се
получи например при повишаване на квалификацията) (с което и умениета
нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен
физически производствен икотехномически фактор е
hwp(Y ) m = hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор на О.
Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic integral making physical
production ecotechnomic factor) H (hwp)(Y) uv , която се състои от тези втори
производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H (hwp )(Y ) uv =

 ∂ 2 hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ 2 hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) 


,
2
∂
hup
(
Y
)
∂
hvp
(
Y
)


∂ hup(Y )
= 2
> 0.
2
∂ hwp(Y )(hup(Y ), hvp(Y )) ∂ hwp(Y)(hup(Y), hvp(Y)) 


,
2


∂
hvp
(
Y
)
∂
hup
(
Y
)
∂
(
Y
)
hvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp(Y )) uv елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 hwp (Y)(hup(Y), hvp(Y ))
∂ hup(Y) 2
∂ 2 hwp(Y )(hup(Y), hvp(Y ))
∂ hvp(Y ) 2

> 0,
>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния творчески физически производствен икотехномически
фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор
на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор се
увеличават с нарастването на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор и на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на интегралния
творчески физически и интегралния работен физически производствен
икотехномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making
physical factor increasing of the integral creatve physical and integral wotking
physical ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на интегралния
творчески физически производствен икотехномически фактор и интегралния
работен физически производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор или с
нарастването на количеството на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор техният общ съзидателно-специфатен интегрален
съзидателен физически производствен икотехномически фактор се увеличава,
но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния работен физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески физически производствен икотехномически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на интегралния творчески
физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица
прираст на интегралния работен физически производствен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (untegral essentially-stratificational economic operator) (*)
– общо понятие за интегрален начален същностно-стратификационен икономически
оператор
и
интегрален
инверсен
същностностратификационен икономически оператор. Една от разновидностите на
същностно-стратификационния икономически оперотор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (untegral essentially-stratificational economic operator)
(ки) – във:
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален начален същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален същностно-стратификационен икономически оператор.
ИНТЕГРАЛЕН СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (integral essential-phenomenal economic operator) – същото като
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически оператор. Вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral creative economic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
creative ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
интегрален трудов производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
creative ecotechnomic factor) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral creative production economic factor) (подразбиран като
предметностен творчески производствен икономически фактор), творческа факторна производствена икономическа сила, творческа факторна
икономическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен икономически фактор xp(Y) като опредметеност xup(Y) на творческата ценност
на интегралния производствен икономически фактор W(xup(Y)) и като
нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна
е ценностна икономическа оценка на творческото усърдие на интегралния
производствен икотехномически фактор W (xup(Y )) [същото като творческо икотехномическо усърдие (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално факторно икотехномическо умение* (integral factor ecotechnomic skill /knack/), следователно интегралният творчески производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на
това усърдие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството
й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа полезност от интегралния производствен икономически
фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова полезностна
производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Представлява една от формите на съществуване на интегралния съзидателен производствен икономически
фактор xwp(Y). Той е и предметна икономическа оценка на интегралиня творчески производствен икотехномически фактор (вж. творчески производствен
икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния творчески производствен икономически фактор са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегралният творчески трудов производствен икономически фактор lup(Y)
и интегралният творчески физически производствен икономически фактор
hup(Y), зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческата ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lup(Y)) [респ. полезността на интегралния трудов производствен икономически фактор U(lp(Y))] и творческата ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hup(Y))
[респ. полезнстта на интегралния физически производствен икономически
фактор U(hp(Y))], а оттам – и върху зависимостта между творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор [същото като интегрално трудово икотехномическо умение (на интегралния
трудов производствен икотехномически фактор)] и творческото усърдие
на интегралния физически производствен икотехномически фактор [същото като интегрално физическо икотехномическо умение (на интегралния физически производствен икотехномически фактор)]. Интегралният
творчески производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез
количеството xup(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния творчески производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството
единици на творческата ценност на интегралния производствения икономически фактор W(xup(Y)) (на неговата полезност). Според факторната
икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален
творчески производствен икономически фактор* (labourly-determinate integral creative production economic factor) и физическо-определен интегрален
творчески производствен икономически фактор* (physically-determinate integral creative production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
Интегралният творчески, интегралният творчески трудов и интегралният творчески физически производствен икономически фактор
като факторно-инцентитален интегрално-творческо-факторен икономически спeцифат
Интегралният творчески производствен икономически фактор xup(Y)
(в характерни за интегралния творчески фактор предметностни единици) [и
представен от творческата ценност на интегралния производствения икономически фактор W(xup(Y))] има статута на икономическо съдържание, а
интегралният творчески трудов производствен икономически фактор
lup(Y) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от твор152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата ценност на интегралния трудов производствен икономически
фактор W(lup(Y))] и интегралният творчески физически производствен
икономически фактор hup(Y) (в характерни за него предметностни единици)
[и представен от творческата ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hup(Y))] са негови взаимодействащи си
икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими
една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо умение е невъзможно). В това им качество интегралният творчески, интегралният творчески трудов и интегралният творчески физически производствен икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-творческо-факторен икономически специфат* (factorly-incentital integrally-creatively-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален творчески производствен икономически фактор се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в двойка от интегрален творчески трудов производствен икономически фактор и интегрален творчески физически производствен икономически фактор, в които творческият фактор се е опредметил,
и за които той е общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic integral creative production economic factor) (общ интегрален творчески фактор на интегралния
творчески трудов и интегралния творчески физически фактор в границите на
икономическия специфат). Един и същ интегрален творчески производствен
икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия интегрален
творчески производствен фактор съществува заместване между интегралния
трудов и интегралния физическия фактор, като техните изменения са противоположни.
Тези
зависимости
се
експлицират
чрез
факторноинцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икономически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the
integral creative production economic factor) ICxup(y)-incf (фиг. 1). За целта се използва означението
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y ), hup(Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор като функция на интегралния творчески тру153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дов производствен икономически фактор lup(Y) и интегралния творчески физически производствен икономически фактор hup(Y). Освен това
mxup(Y) l =

∂xup(Y)(lup(Y ), hup(Y )) ∂xup(Y ) f
=
∂lup(Y )
∂lup(Y)

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икономически фактор* (marginal factorlyspecifatic creative factor of the integral creative labour production economic factor),
а
mxup(Y ) h =

∂xup(Y)(lup(Y), hup(Y )) ∂xup(Y ) f
=
∂hup(Y)
∂hup(Y )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески физически производствен икономически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the integral creative physical production economic
factor).
Интегрален творчески физически
производствен икономически фактор
hup(Y)
ICxup(y)-incf

0

lup(Y)
Интегрален творчески трудов
производствен икономически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния творчески производствен икономически фактор

Трансформирането на интегралния творчески производствен икономически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния творчески производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical objectification of the integral creative production economic factor) [то е разновидност на
специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic
objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч.
трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
интегралния творчески производствен икономически фактор* (labour
incentital factor-specificitical objectification of the integral creative production
economic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно
опредметяване на интегралния творчески производствен икономически
фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the creative integral production economic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор в интегрален творчески производствен икономически фактор, представен от функцията
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y ), hup(Y ))

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of the
integral creative labour and integral creative physical production economic factor)
[то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране*
(specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален
творчески производствен икономически фактор
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y ), hup(Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния творчески производствен икономически фактор
ICxup(y)-incf. Затова уравнението на кривата ICxup(y)-incf при дадено равнище на
общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор е
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y), hup(Y )) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически
фактор
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y), hup(Y )) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния творчески производствен икономически фактор ICxup(y)-incf, която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния творчески физически
производствен икономически фактор се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ интегрален творчески производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески трудов и интегрален
творчески физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор
(dlup(Y), dhup(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икономически фактор ICxup(y)-incf)
прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески
производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dxup(Y )(lup(Y ), hup(Y )) =
= mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y ))dlup(Y ) +
+ mxup(Y ) h (lup(Y ), hup(Y ))dhup(Y)

или, което е същото,
dxup(Y)(lup(Y), hup(Y )) =
∂xup(Y )(lup(Y ), hup(Y ))
dlup(Y) +
∂lup(Y )
∂xup(Y)(lup(Y ), hup(Y ))
+
dhup(Y).
∂hup(Y)

=
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния творчески физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието
на интегралния творчески производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и в интегралния
творчески физически производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен
икономически фактор:
dxup(Y)(lup(Y), hup(Y )) =
= mxup(Y) l (lup(Y), hup(Y))dlup(Y ) +
+ mxup(Y) h (lup (Y ), hup(Y ))dhup(Y ) = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор* (creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and integral
creative physical production economic factor). То е творческо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор
mxup (Y) l (lup (Y), hup (Y))dlup (Y ),
mxup (Y) h (lup (Y), hup (Y))dhup (Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален творчески производствен икономически фактор, по отношение на
което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото
безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор* (marginal
rate of the creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour
and integral creative physical production economic factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxup(Y ) l (lup(Y ), hup(Y))
dhup(Y)
MRXUPS(Y) lh =
=−
=
dlup(Y)
mxup(Y ) h (lup(Y), hup(Y))
−

∂xup(Y )(lup(Y), hup(Y)) ∂xup(Y )(lup(Y), hup(Y))
:
.
∂lup(Y )
∂hup(Y)

Тя е отрицателна величина [MRXUPS(Y) lh < 0] и е равна на отношението
dhup(Y)
dlup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y))
mxup(Y ) h (lup(Y), hup(Y ))

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икономически фактор и пределния факторноспецифатен творчески фактор на интегралния творчески физически производствен икономически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на интегралния творчески трудов и интегралния
творчески физически производствен икономически фактор MRXUPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икономически фактор ICxup(y)-incf с
колко единици трябва да се намали обемът на интегралния творчески физически производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи
обемът на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор
с една единица, така че техният общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален творчески физически производствен икономически фактор, като икономисаният от това интегрален творчески производствен икономически фактор използва да разшири прилагания
от нея интегрален творчески трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y ), hup(Y ))
Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
творчески производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral creative production economic factor) H ( xup (Y)) lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
H ( xup(Y)) lh =

 ∂ 2 xup(Y)(lup(Y ), hup(Y )) ∂ 2 xup(Y )(lup(Y), hup(Y )) 


,
2
∂
lup
∂
hup
(
Y
)
(
Y
)
∂
lup
(
Y
)
 > 0.
= 2
 ∂ xup(Y)(lup(Y ), hup(Y )) ∂ 2 xup(Y )(lup(Y), hup(Y )) 
,


∂
hup
(
Y
)
∂
lup
(
Y
)
∂hup(Y) 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup (Y ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(Y)(lup(Y), hup(Y ))
> 0,
∂lup(Y ) 2
∂ 2 xup(Y )(lup (Y ), hup(Y))
>0
∂hup(Y) 2

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор и пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески физически
производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор и на интегралния творчески физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фактор
на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически
производствен икономически фактор* (law of the marginal factor-specifatic
creative factor increasing of the integral creative labour and integral creative
physical and wotking economic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен интегрален творчески фактор е друг израз на насищането
при изчерпането на дадения интегрален творчески производствен икономически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески тру159
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дов производствен икономически фактор и на интегралния творчески физически производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството
на интегралния творчески физически производствен икономически фактор
техният общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните
им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния
творчески физически производствен икономически фактор, всяка следваща
единица прираст на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор,
както и че при постоянно равнище на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески физически производствен икономически фактор също изисква
изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral creative production economic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral creative production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен творчески производствен икореномически фактор), творческо факторна производствена икореномическа сила, творческо факторна икореномическа сила, (*) – общо понятие за интегрален творчески производствен икономически фактор и интегрален творчески производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния производствен икореномически фактор xp(Y ) като опредметеност
xup(Y ) на творческата ценностност на интегралния производствен ико-

реномически фактор W (xup(Y )) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато
производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен
от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективнонеобходим интегрален творчески производствен икореномически фактор,
който е и общностно-необходим интегрален творчески производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа
полезностност от интегралния производствен икореномически фактор при
осъществяването на творческа икореномическа дейност (на творческа икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт,
притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви
икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова полезностностна производствена икореномическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на полезностностните умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности.
Представлява една от формите на съществуване на интегралния съзидателен
производствен икореномически фактор xwp (Y) (вж. творчески производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на интегралния творчески производствен
икореномически фактор xup(Y) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния творчески производствен икономически фактор xup(Y) и интегралния творчески икотехномически фактор xup(Y) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти
(вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид
факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите
на факторния икореномически диспозат интегралният творчески производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на интегралния творчески производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
xup(Y ) = E xup ( Y ) ( xup(Y))
(вж. икономическа оценка), където Exup(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xup(Y) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------txup(Y) е общата икономическа оценка на интегралния творчески производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral
creative production ecotechnomic factor),
xup(Y )
xup(Y )

axup(Y) =

е средната икономическа оценка на интегралния творчески производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral creative
production ecotechnomic factor) и
mxup(Y ) =

dxup(Y)
dxup(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния творчески производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the integral
creative production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между интегралния творчески икономически и интегралния творчески икотехномически производствен фактор образуват вид икореномическа
област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната
икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата
гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния творчески производствен икореномически фактор са
интегралният творчески трудов производствен икореномически фактор
lup(Y) и интегралният творчески физически производствен икореномически
фактор hup(Y ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между творческата ценностност на интегралния трудов производствен
икореномически фактор W (lup(Y)) [респ. полезностността на интегралния трудов производствен икореномически фактор U (lp(Y)) ; същото като
интегрална трудова икореномическа полезностност (на интегралния
трудов производствен икореномически фактор)] и творческата ценностност на интегралния физически производствен икореномически фактор
W (hup(Y)) [респ. полезностността на интегралния физически производствен икореномически фактор U (hp(Y)) U(hp(Y)); същото като интегрална
физическа икореномическа полезностност (на интегралния физически
162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор)]. Интегралният творчески производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
xup(Y ) негови предметностни единици (характерни за интегралния творчески
производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на
творческата ценностност на интегралния производствения икореномически фактор W (xup(Y )) (на неговата икореномическа полезностност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудовоопределен интегрален творчески производствен икореномически фактор*
(labourly-determinate integral creative production ecorenomic factor) и физическоопределен интегрален творчески производствен икореномически фактор*
(physically-determinate integral creative production ecorenomic factor). Вж. също
производствени икореномически фактори.
Интегралният творчески, интегралният творчески трудов и интегралният творчески физически производствен икореномически фактор като факторно-инцентитален интегрално-творческо-факторен
икореномически спeцифат
Интегралният творчески производствен икореномически фактор
xup(Y ) (в характерни за интегралния творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на интегралния производствения икореномически фактор W (xup(Y )) ] има статута на икореномическа съдържание, а интегралният творчески трудов производствен икореномически фактор lup(Y) (в характерни за него предметностни единици)
[и представен от творческата ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lup(Y)) ] и интегралният творчески
физически производствен икореномически фактор hup(Y ) (в характерни за
него предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на
интегралния
физически
производствен
икореномически
фактор
W (hup(Y)) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са
начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и
взаимообусловено прилагане на трудова и физическа полезностност е невъзможно). В това им качество интегралният творчески, интегралният творчески
трудов и интегралният творчески физически производствен икореномически
фактор образуват вид факторно-инцентитален интегрално-творческо163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторен икореномически специфат* (factorly-incentital integrally-creativelyfactor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален творчески производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
икореномическа преобразование) в двойка от интегрален творчески трудов
производствен икореномически фактор и интегрален творчески физически
производствен икореномически фактор, в които творческият фактор се е опредметил и за които той е общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic integral
creative production ecorenomic factor) txup (Y ) f = xup (Y ) f (общ интегрален
творчески фактор на интегралния творчески трудов и интегралния творчески
физически фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ интегрален творчески производствен икореномически фактор може да се прояви
в различни комбинации от интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена
величина на общия интегрален творчески производствен фактор съществува
заместване между интегралния трудов и интегралния физическия фактор, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния
творчески производствен икореномически фактор* (factorly-incentital
indifference curve of the integral creative production ecorenomic factor) IC xup(y)-incf
(фиг. 1). За целта се използва означението
xup (Y ) f = xup (Y )(lup (Y), hup (Y ))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор като функция на интегралния творчески
трудов производствен икореномически фактор lup(Y) и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор hup(Y ) . Освен това
mxup(Y) l =

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y))
∂lup(Y )

=

∂ xup(Y) f
∂lup(Y )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икореномически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the integral creative labour production ecorenomic
factor), а
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxup(Y ) h =

∂ xup(Y)(lup(Y ), hup(Y))
∂ hup(Y)

=

∂ xup(Y ) f
∂ hup(Y )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески физически производствен икореномически фактор* (marginal
factorly-specifatic creative factor of the integral creative physical production
ecorenomic factor).
Интегрален творчески физически
производствен икореномически фактор

hup(Y )
IC xup(y)-incf

lup(Y)

0

Интегрален творчески трудов
производствен икореномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния творчески производствен
икореномически фактор

Трансформирането на интегралния творчески производствен икореномически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически производствен икореномически фактор се определя като инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на интегралния творчески
производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical
objectification of the integral creative production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване
изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния творчески производствен икореномически
фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the integral crea165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tive production ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния творчески производствен
икореномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification
of the creative integral production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор в интегрален творчески производствен икореномически фактор, представен от функцията
xup (Y ) f = xup (Y )(lup (Y), hup (Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning of
the integral creative labour and integral creative physical production ecorenomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален
творчески производствен икореномически фактор
xup (Y ) f = xup (Y )(lup (Y), hup (Y ))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния творчески производствен икореномически фактор IC xup(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xup(y)-incf при дадено равнище
на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор е
xup (Y ) f = xup (Y)(lup (Y), hup (Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен) общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор
xup (Y ) f = xup (Y)(lup (Y), hup (Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния творчески производствен икореномически фактор IC xup(y)-incf , коя166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ интегрален творчески производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески трудов и
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор обаче
не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически
продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор
(d lup(Y), d hup(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икореномически фактор
IC xup(y)-incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегра-

лен творчески производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) =
= mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y))d lup(Y) +
+ mxup(Y ) h (lup(Y ), hup(Y ))d hup(Y )

или, което е същото,
d xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) =
=

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y))
d lup(Y) +
∂lup(Y )

+

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y))
d hup(Y).
∂ hup(Y)

Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния творчески физически производствен икореномически фактор се
извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния творчески производствен икореномически фактор, дифе167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ренциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и в интегралния творчески физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор:
d xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) =
= mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y))d lup(Y) +
+ mxup(Y) h (lup(Y ), hup(Y))d hup(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор* (creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and integral
creative physical production ecorenomic factor). То е творческо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор
mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y ))d lup(Y),
mxup(Y ) h (lup(Y ), hup(Y))d hup(Y ),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален творчески производствен икореномически фактор, по отношение
на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор*
(marginal rate of the creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and integral creative physical production ecorenomic factor)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRXUPS(Y) lh =
−

d hup(Y )
d lup(Y)

=−

mxup(Y ) l (lup(Y ), hup(Y ))

=

mxup(Y) h (lup(Y), hup(Y))

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) ∂ xup(Y )(lup(Y), hup(Y )
:
.
∂lup(Y )
∂ hup(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRXUPS(Y) lh < 0 и е равна на отношението
d hup(Y )
d lup(Y)

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(Y ) l (lup(Y ), hup(Y))
mxup(Y ) h (lup(Y), hup(Y ))

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икореномически фактор и пределния факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор. Пределната норма на творческо-факторноеквивалентното заместване на интегралния творчески трудов и интегралния
творчески физически производствен икореномически фактор MRXUPS(Y) lh
показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икореномически фактор
IC xup(y)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор, което да позволи да
се увеличи обемът на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен
интегрален творчески производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален творчески
физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това интегрален творчески производствен икореномически фактор използва да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разшири прилагания от нея интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор е
xup (Y ) f = xup (Y )(lup (Y), hup (Y )),

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
творчески производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral creative production ecorenomic
factor) H ( xup(Y ))lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
H ( xup(Y)) lh =

 ∂ 2 xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) ∂ 2 xup(Y )(lup (Y ), hup(Y)) 


,
2


∂lup (Y ) ∂ hup(Y )
∂lup(Y)
= 2
 > 0.
2
∂
xup
(
Y
)
(
lup
(
Y
)
,
hup
(
Y
)
)
∂
xup
(
Y
)
(
lup
(
Y
)
,
hup
(
Y
)
)


,


2
∂ hup(Y ) ∂lup(Y )
∂ hup(Y)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup (Y ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(Y)(lup(Y), hup(Y ))
∂lup(Y)

2

∂ 2 xup(Y)(lup(Y ), hup(Y))
∂ hup(Y)

2

> 0,

>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор и пределният
факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески физически
производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор и на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор. Това е
законът за нарастващия пределен факторно-специфатен творчески фак170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икореномически фактор* (law of the marginal factorspecifatic creative factor increasing of the integral creative labour and integral creative physical and wotking ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен
факторно-специфатен интегрален творчески икореномически фактор е друг
израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален творчески
производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор и на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството
на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор или с
нарастването на количеството на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при
постоянно равнище на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески
производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на
интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral creative production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
интегрален трудов производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative production ecotechnomic factor) (подразбиран
като предметностен творчески производствен икотехномически фактор),
творческо факторна производствена икотехномическа сила, творческо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторна икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния производствен икотехномически фактор xp (Y ) като опредметеност xup(Y) на
творческото усърдие на интегралния производствен икотехномически
фактор W (xup(Y)) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство
(като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна
икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
икотехномическо умение от интегралния производствен икотехномически
фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална факторова
умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на умелостните (които са и трансцентиталностни)
производствени икотехномически способности. Представлява една от формите
на съществуване на интегралния съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (Y ) (вж. творчески производствен икотехномически фактор и
центитален икореномически диспозат).
Според производствената икономическа факторност форми на съществуването на интегралния творчески производствен икотехномически фактор са
интегралният творчески трудов производствен икотехномически фактор
lup(Y ) и интегралният творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y ) , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lup(Y)) [респ. умението на интегралния трудов
производствен икотехномически фактор U (lp(Y)) ; същото като интегрално трудово икотехномическо умение (на интегралния трудов производствен икотехномически фактор)] и творческото усърдие на интегралния
физически производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) [респ. умението на интегралния физически производствен икотехномически фактор U (hp(Y)) U(hp(Y)); същото като интегрално физическо икотехномическо умение (на интегралния физически производствен икотехномически
фактор)]. Интегралният творчески производствен икотехномически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството xup(Y) негови предметностни единици
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(характерни за интегралния творчески производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на интегралния производствения икотехномически фактор W (xup(Y)) (на неговото
умение). Според факторната икономическа определеност се разграничават
трудово-определен интегрален творчески производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate integral creative production ecotechnomic
factor) и физическо-определен интегрален творчески производствен икотехномически фактор* (physically-determinate integral creative production
ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.

Интегралният творчески, интегралният творчески трудов и интегралният творчески физически производствен икотехномически фактор като факторно-инцентитален интегрално-творческо-факторен
икотехномически спeцифат
Интегралният творчески производствен икотехномически фактор
xup(Y) (в характерни за интегралния творчески фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния производствения
икотехномически фактор W (xup(Y)) ] има статута на икотехномическо съдържание, а интегралният творчески трудов производствен икотехномически фактор lup(Y ) (в характерни за него предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния трудов производствен
икотехномически фактор W (lup(Y)) ] и интегралният творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y ) (в характерни за него
предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) ] са
негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо умение е невъзможно). В това им качество интегралният творчески, интегралният творчески трудов и интегралният
творчески физически производствен икотехномически фактор образуват вид
факторно-инцентитален интегрално-творческо-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital integrally-creatively-factor ecotechnomic
specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина интегрален творчески производствен икотехномически фактор се трансформира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икотехномическо преобразование) в двойка от интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор и интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор, в които творческият фактор се е
опредметил и за които той е общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор* (total factorly-specifatic integral creative production ecotechnomic factor) (общ интегрален творчески фактор на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ интегрален творчески производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни
комбинации от интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина
на общия интегрален творчески производствен фактор съществува заместване
между интегралния трудов и интегралния физическия фактор, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икотехномически фактор* (factorly-incentital indifference
curve of the integral creative production ecotechnomic factor) IC xup(y)-incf (фиг. 1).

За целта се използва означението
xup(Y) f = xup(Y)(lup (Y), hup(Y))

за функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор като функция на интегралния творчески
трудов производствен икотехномически фактор lup(Y) и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор hup(Y) . Освен това
mxup(Y) l =

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) ∂ xup(Y) f
=
∂lup(Y )
∂lup(Y )

е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икотехномически фактор* (marginal factorly-specifatic creative factor of the integral creative labour production ecotechnomic factor), а
mxup(Y ) h =

∂ xup(Y)(lup(Y ), hup(Y)) ∂ xup(Y ) f
=
∂ hup(Y)
∂ hup(Y )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески физически производствен икотехномически фактор* (marginal
factorly-specifatic creative factor of the integral creative physical production
ecotechnomic factor).
Интегрален творчески физически
производствен икотехномически фактор

hup(Y)
IC xup(y)-incf

lup(Y )

0

Интегрален творчески трудов
производствен икотехномически фактор
Фиг.1. Факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния творчески производствен
икотехномически фактор

Трансформирането на интегралния творчески производствен икотехномически фактор в интегрален творчески трудов и интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално
факторно-специфичностно опредметяване на интегралния творчески
производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical
objectification of the integral creative production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване*
(specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на интегралния творчески производствен
икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification
of the integral creative production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на интегралния творчески производствен икотехномически фактор* (physical incentital factor175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------specificitical objectification of the creative integral production ecotechnomic factor).
Обратният процес на трансформиране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор в интегрален творчески производствен икотехномически фактор, представен от
функцията
xup(Y ) f = xup(Y )(lup(Y), hup(Y )),

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор* (incentital factorly-specificitical intensioning
of the integral creative labour and integral creative physical production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен интегрален
творчески производствен икотехномически фактор
xup(Y) f = xup(Y)(lup (Y), hup(Y))

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на интегралния творчески производствен икотехномически
фактор IC xup(y)-incf . Затова уравнението на кривата IC xup(y)-incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен
икотехномически фактор е
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор
xup(Y ) f = xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
интегралния творчески производствен икотехномически фактор IC xup(y)-incf ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на интегралния творчески трудов и на интегралния творчески
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ интегрален творчески производствен фактор може да съответства на различни комбинации на интегрален творчески трудов и
интегрален творчески физически производствен фактор обаче не означава, че
при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор
(d lup(Y ), d hup(Y))
(т.е. при движение на точка по факторно-инцентиталната крива на безразличието на интегралния творчески производствен икотехномически фактор
IC xup(y)-incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен интегра-

лен творчески производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) =
= mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y))d lup(Y) +
+ mxup(Y ) h (lup(Y ), hup(Y ))d hup(Y )

или, което е същото,
d xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) =
=

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y))
d lup(Y) +
∂lup(Y )

+

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y))
d hup(Y).
∂hup(Y )

Когато измененията в количествата на интегралния творчески трудов и
интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор се
извършват в рамките на дадена факторно-инцентитална крива на безразличието на интегралния творчески производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така,
защото противоположните изменения в интегралния творчески трудов и в ин177
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тегралния творчески физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ факторно-специфатен интегрален творчески
производствен икотехномически фактор:
d xup(Y )(lup(Y ), hup(Y )) =
= mxup(Y ) l (lup(Y), hup(Y))d lup(Y) +
+ mxup(Y ) h (lup (Y), hup(Y))d hup(Y) = 0.

Посочената зависимост се определя като като творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор* (creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and integral
creative physical production ecotechnomic factor). То е творческо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор
mxup(Y) l (lup(Y), hup(Y))d lup(Y ),
mxup(Y) h (lup(Y), hup(Y))d hup(Y),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
интегрален творчески производствен икотехномически фактор, по отношение
на което се конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на творческо-факторноеквивалентно заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор*
(marginal rate of the creatively-factorly-equivalent substitution of the integral creative labour and integral creative physical production ecotechnomic factor)
MRXUPS(Y) lh =
−

mxup(Y ) l (lup(Y ), hup(Y ))
d hup(Y )
=−
=
d lup(Y)
mxup(Y) h (lup(Y), hup(Y))

∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y )) ∂ xup(Y )(lup(Y ), hup(Y ))
:
.
∂lup(Y )
∂ hup(Y )

[

]

Тя е отрицателна величина MRXUPS(Y )lh < 0 и е равна на отношението
178

1410

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------d hup(Y)
d lup(Y )

между двата диференциални прираста на количествата на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxup(Y ) l (lup(Y ), hup(Y))
mxup(Y ) h (lup(Y), hup(Y ))

между пределния факторно-специфатен творчески фактор на интегралния
творчески трудов производствен икотехномически фактор и пределния факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески физически
производствен икотехномически фактор. Пределната норма на творческофакторно-еквивалентното заместване на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор
MRXUPS(Y) lh показва към определена точка от факторно-инцентиталната
крива на безразличието на интегралния творчески производствен икотехномически фактор IC xup(y)-incf с колко единици трябва да се намали обемът на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор, което да
позволи да се увеличи обемът на интегралния творчески трудов производствен
икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторноспецифатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор да
остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това интегрален творчески производствен икотехномически
фактор използва да разшири прилагания от нея интегрален творчески трудов
производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор е
xup(Y ) f = xup(Y )(lup(Y), hup(Y )).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния интегрален
179
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the factorly-specifatic integral creative production ecotechnomic
factor) H ( xup(Y ))lh , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xup(Y)) lh =

 ∂ 2 xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) ∂ 2 xup(Y )(lup (Y ), hup(Y)) 


,
∂lup (Y ) ∂ hup(Y )


∂lup(Y) 2
= 2
> 0.
2
∂ xup(Y)(lup(Y), hup(Y)) ∂ xup(Y )(lup (Y ), hup(Y)) 


,
2


∂
hup
(
Y
)
∂
lup
(
Y
)
∂
hup
(
Y
)



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xup (Y ))lh елементи с положителни значения
∂ 2 xup(Y)(lup(Y), hup(Y ))
∂lup(Y) 2
∂ 2 xup(Y)(lup(Y ), hup(Y))
∂ hup(Y) 2

> 0,
>0

показват, че пределният факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор и пределният
факторно-специфатен творчески фактор на интегралния творчески физически
производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор и на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор. Това
е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен творчески
фактор на интегралния творчески трудов и интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic creative factor increasing of the integral creative labour and integral
creative physical and wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен интегрален творчески фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения интегрален творчески производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на интегралния
творчески трудов производствен икотехномически фактор и на интегралния
творчески физически производствен икотехномически фактор. Според този
закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на интег180
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ралния творчески трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на интегралния творчески физически производствен
икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи
се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни творчески фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на интегралния творчески
трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все
по-големи порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на
интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор, всяка
следваща единица прираст на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен интегрален творчески производствен
икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral creative production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален творчески производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative labour production economic factor) (подразбиран като предметностен интегрален творчески трудов производствен икономически фактор), творческа трудова производствена икономическа сила, творческа трудова икономическа сила, (*) – интерпретация на
интегралния трудов производствен икономически фактор lp(Y) като опредметеност lup(Y) на творческата ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lup(Y)) [която е полезността на интегралния трудов производствен икономически фактор U(lp(Y))] и като нейна
факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е
ценностна икономическа оценка на творческото усърдие на интегралния
трудов производствен икотехномически фактор W (lup(Y)) [същото като
интегрално трудово икотехномическо умение (на интегралния производс181
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------твен икотехномически фактор) и като интегрално трудово-факторно
икотехномическо умение* (integral labourly-factor ecotechnomic skill /knack/),
следователно интегралният творчески трудов производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това умение] и която ценност той
разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство)] при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и
при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа полезност от
интегралния трудов производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при която се
създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява интегрална трудово-факторова полезностна производствена
икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
полезностните и умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на интегралния творчески трудов производствен икотехномически фактор (вж.
творчески трудов производствен икотехномически фактор и центитален
икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния
творчески производствен икономически фактор и на съзидателния трудов
производствен икономически фактор.
Интегралният творческия трудов производствен икономически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството lup(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния творчески трудов производствен икономически
фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценност на интегралния трудов производствен икономически фактор W(lup(Y)) (респ. на неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален творчески трудов производствен
икономически фактор* (labourly-determinate integral creative labour production
economic factor) и физическо-определен интегрален творчески трудов производствен икономически фактор* (physically-determinate integral creative
labour production economic factor). Вж. също производствени икономически
фактори.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative labour production ecorenomic factor)
(подразбиран като предметностен интегрален творчески трудов произ182
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икореномически фактор), творческа трудова производствена
икореномическа сила, творческа трудова икореномическа сила, (*) – общо
понятие за интегрален творчески трудов производствен икономически фактор и интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния трудов
производствен икореномически фактор lp (Y) като опредметеност lup(Y) на
творческата ценностност на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lup(Y)) [която е полезностността на интегралния
трудов производствен икореномически фактор U (lp (Y)) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство)] при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от
индивида) обективно-необходим интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим интегрален
творчески трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа полезностност от интегралния трудов
производствен икореномически фактор при осъществяването на интегрална
творческа трудова производствена икореномическа дейност (на интегрална творческа трудова производствена икореномическа активност), при
която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява интегрална трудово-факторова полезностностна
производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. творчески трудов производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния творчески производствен икореномически фактор и на съзидателния трудов производствен икореномически фактор. Интегралният творческия трудов производствен икореномически фактор
се измерва двояко: (1) чрез количеството lup(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценностност
на интегралния трудов производствен икореномически фактор W (lup(Y))
183
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. на неговото полезностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален творчески трудов
производствен икореномически фактор* (labourly-determinate integral creative labour production ecorenomic factor) и физическо-определен интегрален
творчески трудов производствен икореномически фактор* (physicallydeterminate integral creative labour production ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Специфично за определеността на интегралния творчески трудов производствен икореномически фактор lup(Y ) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния творчески трудов производствен икономически фактор
lup(Y ) и интегралния творчески трудов икотехномически фактор lup(Y ) се
намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които
като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor
ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic
disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният творчески трудов производствен икономически фактор (изпълняващ
ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка*
(objective economic estimatе) на интегралния творчески трудов производствен
икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
lup(Y ) = Elup ( Y ) (lup(Y))
(вж. икономическа оценка), където Elup(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lup(Y) =
tlup(Y) е общата икономическа оценка на интегралния творчески трудов
производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the integral creative labour production ecotechnomic factor),
alup(Y) =

lup(Y )
lup(Y )

е средната икономическа оценка на интегралния творчески трудов производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the integral
creative labour production ecotechnomic factor) и
184
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до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dlup(Y)
mlup(Y ) =
dlup(Y)
е пределната икономическа оценка на интегралния творчески трудов производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the integral creative labour production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между интегралния творчески икономически и интегралния творчески икотехномически трудов производствен фактор образуват
вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative labour production ecotechnomic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален творчески трудов
производствен икотехномически фактор), творческа трудова производствена икотехномическа сила, творческа трудова икотехномическа сила, (*)
– интерпретация на интегралния трудов производствен икотехномически
фактор lp (Y) като опредметеност lup(Y) на творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lup(Y)) [която е
умението на интегралния трудов производствен икотехномически фактор U (lp (Y)) ] и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и
което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като
фаза на икотехномическото възпроизводство)] при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на
възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на
икотехномическа умение от интегралния трудов производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт,
притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви
икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална трудово-факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на умелостните (които са и
трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж.
творчески трудов производствен икотехномически фактор и центитален
185
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния
творчески производствен икотехномически фактор и на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор. Интегралният творческия трудов производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lup(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния
творчески трудов производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на интегралния трудов производствен икотехномически фактор W (lup(Y)) (респ. на неговото умение). Според
факторната икотехномическа определеност се разграничават трудовоопределен интегрален творчески трудов производствен икотехномически
фактор* (labourly-determinate integral creative labour production ecotechnomic
factor) и физическо-определен интегрален творчески трудов производствен
икотехномически фактор* (physically-determinate integral creative labour production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative physical production economic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален творчески физически
производствен икономически фактор), творческа физическа производствена икономическа сила, творческа физическа икономическа сила, (*) –
интерпретация на интегралния физически производствен икономически фактор hp(Y) като опредметеност hup(Y) на творческата ценност на интегралния физически производствен икономически фактор W(hup(Y)) [която е
полезността на интегралния физически производствен икономически
фактор U(hp(Y))] и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на творческото
усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) [същото като интегрално физическо икотехномическо умение (на интегралния производствен икотехномически фактор) и като интегрално физическо-факторно икотехномическо умение* (integral physically-factor ecotechnomic skill /knack/), и следователно интегралният творчески физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това умение] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в
качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равни186
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ще на отдаване на икономическа полезност от интегралния физически производствен икономически фактор при осъществяването на икономическа
дейност (на икономическа активност), при която се създава икономически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална
физическо-факторова полезностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностните и
умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икономически
способности. Той е и предметна икономическа оценка на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор (вж. творчески физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния творчески
производствен икономически фактор и на съзидателния физически производствен икономически фактор.
Интегралният творческия физически производствен икономически фактор
се измерва двояко: (1) чрез количеството hup(Y) негови предметностни единици (характерни за интегралния творчески физически производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценност на
интегралния физически производствен икономически фактор W(hup(Y))
(респ. на неговата полезност). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален творчески физически
производствен икономически фактор* (labourly-determinate integral creative
physical production economic factor) и физическо-определен интегрален творчески физически производствен икономически фактор* (physicallydeterminate integral creative physical production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative physical production ecorenomic
factor) (подразбиран като предметностен интегрален творчески физически
производствен икореномически фактор), творческа физическа производствена икореномическа сила, творческа физическа икореномическа сила,
(*) – общо понятие за интегрален творчески физически производствен икономически фактор и интегрален творчески физичски производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на интегралния физически производствен икореномически фактор hp(Y) като опредметеност hup(Y) на творческата ценностност на интегралния физически про187
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икореномически фактор W (hup(Y)) [която е полезностността
на интегралния физически производствен икореномически фактор
U (hp(Y)) ] и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим интегрален
творчески физически производствен икореномически фактор, който е и
общностно-необходим интегрален творчески физически производствен
икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа
полезностност от интегралния физически производствен икореномически
фактор при осъществяването на интегрална творческа физическа производствена икореномическа дейност (на интегрална съзидателна творческа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява
интегрална физическо-факторова полезностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на полезностностните (които са и трансцентиталностни) производствени икореномически способности (вж. творчески физически производствен икореномически фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния творчески производствен икореномически фактор и
на съзидателния физически производствен икореномически фактор. Интегралният творческия физически производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния творчески физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на творческата ценностност
на интегралния физически производствен икореномически фактор
W (hup(Y)) (респ. на неговата полезностност). Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен интегрален
творчески физически производствен икореномически фактор* (labourlydeterminate integral creative physical production ecorenomic factor) и физическоопределен интегрален творчески физически производствен икореномически фактор* (physically-determinate integral creative physical production
ecorenomic factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
188
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфично за определеността на интегралния творчески физически производствен икореномически фактор hup(Y ) е, че двете му разновидности в лицето на интегралния творчески физически производствен икономически фактор hup(Y ) и интегралния творчески физически икотехномически фактор
hup(Y ) се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални
икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат),
които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат*
(factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е
разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective
ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат интегралният творчески физически производствен икономически фактор
(изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа
оценка* (objective economic estimatе) на интегралния творчески физически
производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
hup(Y) = Ehup ( Y ) (hup(Y ))
(вж. икономическа оценка), където Ehup(Y) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hup(Y) =
thup(Y) е общата икономическа оценка на интегралния творчески физически производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of
the integral creative physical production ecotechnomic factor),
ahup(Y) =

hup(Y )
hup(Y )

е средната икономическа оценка на интегралния творчески физически
производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the
integral creative physical production ecotechnomic factor) и
mhup(Y) =

dhup(Y)
dhup(Y)

е пределната икономическа оценка на интегралния творчески физически
производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the
integral creative physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия
и взаимообусловеността между интегралния творчески икономически и интег189
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ралния творчески икотехномически физически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИНТЕГРАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral creative physical production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор), творческа физическа
производствена икотехномическа сила, творческа физическа икотехномическа сила, (*) – интерпретация на интегралния физически производствен
икотехномически фактор hp(Y) като опредметеност hup(Y) на творческото
усърдие на интегралния физически производствен икотехномически фактор W (hup(Y)) [която е умението на интегралния физически производствен икотехномически фактор U (hp(Y)) ] и като негова факторна предметна
икотехномическа оценка и която усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство)
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно
равнище на отдаване на икотехномическо умение от интегралния физически
производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава
икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба
да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява интегрална физическо-факторова умелостна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на
умелостните (които са и трансцентиталностни) производствени икотехномически способности (вж. творчески физически производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат). Едновременно е разновидност на интегралния творчески производствен икотехномически фактор и
на съзидателния физически производствен икотехномически фактор. Интегралният творческия физически производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hup(Y) негови предметностни единици
(характерни за интегралния творчески физически производствен икотехноми190
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор) и (2) чрез количеството единици на творческото усърдие на
интегралния физически производствен икотехномически фактор
W (hup(Y)) (респ. на неговата умение). Според факторната икотехномическа
определеност се разграничават трудово-определен интегрален творчески
физически производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate
integral creative physical production ecotechnomic factor) и физическо-определен
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор* (physically-determinate integral creative physical production ecotechnomic
factor). Вж. също производствени икотехномически фактори.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral labour
economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral labour
ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален трудов производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral labour
ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (integral labour production economic factor), трудова производстветна
икономическа сила, трудова икономическа сила, – производствен икономически фактор (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е трудов производствен икономически фактор (вж. и трудови производствени икономически фактори) и интегрален производствен икономически
фактор; трудов производствен икономически фактор lp(Y), който в процеса
на икономическото производство се задържа в съответната си субстанциална
форма и се натрупва във вид на трудов икономически резерв (labour
economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи
производствени икономически фактори и който след това при необходимост
поддържа тези икономически потоци); вид трудово производително икономическо благо (респ. трудов производителен икономически запас или трудов
производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Същото е като трудова икономическа сила. Във възпроизводствената икономика трудовите интегрални икономически блага (респ. трудовите интегрални
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствени икономически запаси) се натрупват във вид на трудови капиталови икономически блага (на икономически капитал, който стои в основата на капиталовата икономика). Обикновено се измерва в специфични единици (например брой работници). Съвкупността от интегралните производствени
икономически фактори е същото като трудов производителен икономически
капитал (labour productive economic capital) [съвкупност от трудови капиталови производителни икономически блага (labour capital productive economic
goods)]. Според ценностната икономическа ингредиентност се разграничават
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор lup(Y) и
интегрален работен трудов производствен икономически фактор lvp(Y). В
това си качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен
трудов производствен икономически фактор lwp(Y), каквито по природа е
интегралният трудов производствен икономически фактор. Според ингредиентната икономическа изразимост негова разновидност е интегралният
предметен трудов производствен икономически фактор, в т.ч. интегралният
специфичен трудов производствен икономически фактор, интегралният паричен трудов производствен икономически фактор* (integral monetary labour production economic factor), интегралният виртуален трудов производствен икономически фактор* (integral virtual labour production economic
factor) и други. Негови разновидности са още неявно-интегралният трудов
производствен икономически фактор и явно-интегралният трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral labour production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
оборотен /циркулиращ/ интегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral labour production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален трудов производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален творчески трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален трудов производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН УСЛОВЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution integral conditional law of the discrete
stochastic /random/ economic quantity /value/) – същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа
величина.
ИНТЕГРАЛЕН УСЛОВЕН ЗАКОН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА* (probabilities distribution integral conditional law of the continuous
stochastic /random/ economic quantity /value/) – същото като условна функция на
разпределението на вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
ИНТЕГРАЛЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (integral
factor of the economic growth) – вж. икономически растеж.
ИНТЕГРАЛЕН ФЕНОМЕННО-СЪЩНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (iuntegral phenomenal-essential economic operator) – същото като
интегрален начален същностно-стратификационен икономически оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система).
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
physical economic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален работен физически производствен икономически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален физически производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
physical ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
интегрален физически производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral
physical ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (integral physical production economic factor) , физическа производстветна икономическа сила, физическа икономическа сила, – производствен икономически фактор (вж. и производствени икономически фактори), който едновременно е физически производствен икономически фактор
(вж. и физически производствени икономически фактори) и интегрален производствен икономически фактор; физически производствен икономически
фактор hp(Y), който в процеса на икономическото производство се задържа
в съответната си субстанциална форма и се натрупва във вид на физически
икономически резерв (physical economic reserve) (който се захранва от икономическите потоци от текущи производствени икономически фактори и който
след това при необходимост поддържа тези икономически потоци); вид физическо производително икономическо благо (респ. физически производителен
икономически запас или физически производствен икономически ресурс), спадащо към категорията на интегралните икономически блага (вж. акумулативно-стратифицирана икономика). Същото е като физическа икономическа сила. Във възпроизводствената икономика физическите интегрални икономически блага (респ. физическите интегрални възпроизводствени икономически запаси) се натрупват във вид на физически капиталови икономически блага (на
икономически капитал, който стои в основата на капиталовата икономика).
Обикновено се измерва в специфични единици (например брой машини). Съвкупността от интегралните производствени икономически фактори е същото
като физически производителен икономически капитал (physical productive
economic capital) [съвкупност от физически капиталови производителни
икономически блага (physical capital productive economic goods)]. Според цен197
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностната икономическа ингредиентност се разграничават интегрален творчески физически производствен икономически фактор hup(Y) и интегрален
работен физически производствен икономически фактор hvp(Y). В това си
качество те са форми на съществуване на интегралния съзидателен физически
производствен икономически фактор hwp(Y), каквито по природа е интегралният физически производствен икономически фактор. Според ингредиентната икономическа изразимост негова разновидност е интегралният предметен
физически производствен икономически фактор, в т.ч. интегралният специфичен физически производствен икономически фактор, интегралният паричен физически производствен икономически фактор* (integral monetary
physical production economic factor), интегралният виртуален физически
производствен икономически фактор* (integral virtual physical production
economic factor) и други. Негови разновидности са още неявно-интегралният
физически производствен икономически фактор и явно-интегралният физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral physical production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален физически производствен икономически фактор;
оборотен /циркулиращ/ интегрален физически производствен
икономически фактор (вж. физически производствени икономически
фактори);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оборотен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален физически производствен икономически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (integral physical production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
интегрален физически производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral physical production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален работен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
интегрален творчески физически производствен икотехномически фактор;
интегрален физически производствен икотехномически фактор;
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален предметен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икотехномически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икотехномически
фактор;
явно-интегрален физически производствен икотехномически фактор.
ИНТЕГРАЛЕН ФУНКЦИОНАЛ (integral functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрален функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрален функционал).
ИНТЕГРАЛНА АПРОКСИМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ
(economic functions integral approximation) (ки) – във:
интегрална средноквадратична апроксимация на икономически функции (вж. средноквадратична апроксимация на икономически функции).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ (integral dispositional economic engageness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ангажираност (вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (integral dispositional economic returns) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост (вж. диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост);
200

1432

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪПЛЪТЕНОСТ (integral dispositional economic incarnateness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа въплътеност (вж. диспозиционна производствена икономическа въплътеност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (integral dispositional economic effectiveness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ефективност (вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ (integral dispositional economic usableness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА НАПРЕГНАТОСТ (integral dispositional economic strenuousness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа напрегнатост (вж. диспозиционна производствена икономическа напрегнатост).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ
(integral dispositional economic saturation) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа наситеност
(вж. диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ (integral dispositional economic loading) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа натовареност (вж. диспозиционна производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа натовареност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (integral dispositional production economic
engageness) – вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ (integral dispositional production economic
engageness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ангажираност (вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (integral dispositional production economic
returns) – вж. диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (integral dispositional production economic
returns) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост (вж. диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪПЛЪТЕНОСТ* (integral dispositional production economic
incarnateness) – вж. диспозиционна производствена икономическа въплътеност.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (integral dispositional production economic
effectiveness) – вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (integral dispositional production economic
effectiveness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ефективност (вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (integral dispositional production economic
usableness) – вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ (integral dispositional production economic
usableness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост).
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАПРЕГНАТОСТ* (integral dispositional production economic
strenuousness) – вж. диспозиционна производствена икономическа напрегнатост.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (integral dispositional production economic saturation)
– вж. диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ (integral dispositional reproduction economic saturation) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа наситеност
(вж. диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност).
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (integral dispositional production economic
loading) – вж. диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ИНТЕГРАЛНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ (integral dispositional production economic loading)
(ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа натовареност (вж. диспозиционна производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа натовареност).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИКА (integral economy), фондова икономика,
капиталова икономика, – вж. акумулативно-стратифицирана икономика.
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ (integral economic
engageness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ангажираност (вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (integral economic
quantity /value/) – акумулирана (натрупана) за определен период икономическа
206

1438

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------величина, която е функция на времето (в т.ч. и величината на натрупано изходно въздействие на динамична икономическа система за определен период
от време). Изчислява се като определен интеграл от зададена функция на моментната икономическа величина. Създава се в продуктивно адитивна икономическа система. Например дадена икономическа система е продуктивноадитивна, т.е. натрупва във времето своето изходно въздействие. Тогава за T
единици време (t0 ≤ t ≤ tT) тя създава интегрална икономическа величина YT,
която е нейният интегрален изход (t0 и tT са началният и крайният момент на
времевия интервал, през който се извършва акумулацията). При тази предпоставка интегралната величина се измерва с определения интеграл (по отношение на който функцията на траекторията на икономическата система изпълнява ролята на подинтегрална функция):
tT

Y fT = ∫ y f (t ) dt.
t0

Разграничават се фактическа интегрална икономическа величина, прогнозирана интегрална икономическа величина и планирана интегрална икономическа
величина. Вж. и фазово пространство на събитията в икономическата система.
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (integral economic quantity
/value/) (ки) – във:
интегрална икономическа величина;
интегрална обемна икономическа величина (вж. интервална обемна
икономическа величина);
планирана интегрална икономическа величина;
прогонозира интегрална икономическа величина;
фактическа интегрална икономическа величина.
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (integral economic returns) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост (вж. диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪПЛЪТЕНОСТ (integral economic
incarnateness) (ки) – във:
интегрална производствена икономическа въплътеност (вж. диспозиционна производствена икономическа въплътеност).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (integral economic
effectiveness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ефективност (вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ (integral economic
usableness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА НАПРЕГНАТОСТ (integral economic
strenuousness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа напрегнатост (вж. диспозиционна производствена икономическа напрегнатост).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ (integral economic saturation) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа наситеност
(вж. диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност).
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ (integral economic
loading) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа натовареност (вж. диспозиционна производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа натовареност).
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА (integral economic estimation)
(ки) – във:
квадратична интегрална икономическа оценка;
линейна интегрална икономическа оценка;
моментна линейна интегрална икономическа оценка.
ИНТЕГРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ (integral economic
stabilization) (ки) – във:
политика на интегрална икономическа стабилизация (в макр.).
ИНТЕГРАЛНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (integral intensity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
(integral intensity of the economic phenomenon) (ки) – във:
интегрална същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление).
ИНТЕГРАЛНА
ИНТЕНЗИВНОСТ
НА
СПЕЦИФИЧНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (integral intensity of the specific economic stock)
(ки) интегрална
– във:
производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА
НА ИНДИВИДА* (integral intertemporal function of individual utility) (в микр.)
– икономическа функция, която показва величината на общата икономическа
полезност, която индивидът ще придобие през целия си жизнен цикъл (когато
е в трудоспособна възраст) от потреблението на благата и от използуването на
свободното време (в микр.). Представлява интегрална функция от динамичната функция на полезността на индивида (в микр.) за определен период от
време (за периода на неговия жизнен цикъл). Може да бъде построена в две
разновидности: като дискретна интертемпорална функция на полезността на
индивида (в микр.) и като непрекъсната интертемпорална функция на полезността на индивида (в микр.).
ИНТЕГРАЛНА ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА
НА ИНДИВИДА (integral intertemporal function of individual utility) (ки) – във:
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дискретна интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в микр.);
интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в
микр.);
непрекъсната интегрална интертемпорална функция на полезността на
индивида (в микр.).
ИНТЕГРАЛНА ОБЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (integral volumetric economic quantity /value/) – вж. интервална обемна икономическа величина.
ИНТЕГРАЛНА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (integral objectificativity of the economic essence) (ки) – във:
интегрална производствено-резултатна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална производствено-ресурсна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
интегрална ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
интегрална феноменна опредеметеност на икономическата същност
(вж. феноменна опредметеност на икономическата същност).
ИНТЕГРАЛНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС
(integral objectificativity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на полезностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на стойностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на ценностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
полезностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
ценностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична
опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ОЦЕНКА (integral estimation) (ки) – във:
метод на интегралните оценки на Пòпов, В. М. (вж. устойчивост на
непрекъснатата динамична икономическа система).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral utility product productivity of the economic factor) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral utility productivity of the economic factor) (ки)
– във:
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (integral
utility production product productivity of the economic factor) – вж.. полезностна
производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral utility production
productivity of the economic factor) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РАЗХОДНОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (integral utlity production costness of the
economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА
РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral utlity production factor costness of the economic product) – вж. полезностна производствена
факторна разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (integral utlity costness of the economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ПОЛЕЗНОСТНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (integral utlity factor costness of the economic
product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral product productivity of the economic factor) –
вж. продуктова производителност на икономическия фактор.
ИНТЕГРАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral product productivity of the economic factor)
(ки) – във:
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална продуктова производителност на икономическия фактор
(вж. продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална продуктова производителност на трудовия икономическия фактор (вж. продуктова производителност на трудовия икономическия
фактор);
интегрална продуктова производителност на физическия икономически фактор (вж. продуктова производителност на физическия икономически фактор);
интегрална специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж. специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална стойностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. стойностна производствена продуктова
производителност на икономическия фактор);
интегрална ценностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral product productivity of the labour
economic factor) – вж. продуктова производителност на трудовия икономическия фактор.
ИНТЕГРАЛНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (integral product productivity of the
physical economic factor) – вж. продуктова производителност на физическия
икономически фактор.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral productivity of the economic factor) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална продуктова производителност на икономическия фактор
(вж. продуктова производителност на икономическия фактор);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална продуктова производителност на трудовия икономическия фактор (вж. продуктова производителност на трудовия икономическия
фактор);
интегрална продуктова производителност на физическия икономически фактор (вж. продуктова производителност на физическия икономически фактор);
интегрална специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж. специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална стойностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. стойностна производствена продуктова
производителност на икономическия фактор);
интегрална ценностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ (integral production economic engageness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ангажираност (вж. диспозиционна производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ангажираност (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа ангажираност).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ (integral production economic returns) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост (вж. диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа възвръщаемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа възвръщаемост).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪПЛЪТЕНОСТ (integral production economic incarnateness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа въплътеност (вж. диспозиционна производствена икономическа въплътеност).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (integral production economic effectiveness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа ефективност (вж. диспозиционна производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа ефективност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа ефективност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ (integral production economic usableness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАПРЕГНАТОСТ (integral production economic strenuousness) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа напрегнатост (вж. диспозиционна производствена икономическа напрегнатост).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ (integral reproductional economic saturation) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа наситеност
(вж. диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа наситеност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ (integral production economic loading) (ки) – във:
интегрална диспозиционна производствена икономическа натовареност (вж. диспозиционна производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа натовареност);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа натовареност (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа натовареност).
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (integral production product
productivity of the economic factor) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална стойностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. стойностна производствена продуктова
производителност на икономическия фактор);
интегрална ценностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (integral production costness of the economic product) (ки)
– във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (integral production costness of the economic result) (ки)
– във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (integral production resultive
productivity of the economic resource) – вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (integral production resultive
productivity of the economic resource) (ки) – във:
интегрална производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална феноменна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (integral production resource costness of the
economic result) – вж. производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (integral production resource costness of the
economic result) (ки) – във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (integral production factor costness of the
economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ИНТЕНЗИВНОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral production-product intensity of the
economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ИНТЕНЗИВНОСТ
НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (integral productionproduct intensity of the specific economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral production-product objectificativity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на полезностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на стойностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на ценностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ПОЛЕЗНОСТНА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product utility intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА
ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral productionproduct specific objectificativity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на полезностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на стойностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на ценностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА
ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product specific objectificativity of the utility economic stock)
– вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА
ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА СТОЙНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product specific objectificativity of the value economic stock) –
вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИЧНА
ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ЦЕННОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product specific objectificativity of the worth economic stock)
– вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА СТОЙНОСТНА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product value intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПРОДУКТОВА ЦЕННОСТНА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-product worth intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (integral
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------production-resultive essential intensity of the economic phenomenon) – вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление.

ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА
ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (integral production-resultive phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (integral productionresourse essential intensity of the economic phenomenon) – вж. производственоресурсна същностна интензивност на икономическото явление.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (integral
production-resource phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж.
производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ИНТЕНЗИВНОСТ
НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (integral productionfactor intensity of the specific economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-факторна полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral production-factor objectificativity of
the economic stock) (ки) – във:
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
полезностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
ценностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична
опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ПОЛЕЗНОСТНА
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor utility intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral productionfactor specific objectificativity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
полезностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
ценностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична
опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor specific objectificativity of the utility economic stock) –
вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА СТОЙНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor specific objectificativity of the value economic stock) –
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ЦЕННОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor specific objectificativity of the worth economic stock) –
вж. производствено-факторна специфична опредметеност на ценностния
икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА СТОЙНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor value intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФАКТОРНА ЦЕННОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС*
(integral production-factor worth intensity of the specific economic stock) – вж.
производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас.
ИНТЕГРАЛНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
(integral costness of the economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална трудово-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална факторна разходност на икономическия продукт (вж.
факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална физическо-факторна разходност на икономическия продукт (вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт);
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ
(integral costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат).
ИНТЕГРАЛНА РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (integral resultive essential intensity of the
economic phenomenon) – вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление.
ИНТЕГРАЛНА РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (integral resultive phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. резултатна феноменна опредеметеност
на икономическата същност.
ИНТЕГРАЛНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РЕЗУЛТАТ (integral resource costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат).

227

1459

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (integral resourse essential intensity of the
economic phenomenon) – вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление.
ИНТЕГРАЛНА РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (integral resourse phenomenal objectificativity of the economic essence) – вж. ресурсна феноменна опредеметеност на
икономическата същност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (integral specific objectificativity of the economic stock) (ки) –
във:
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на полезностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на стойностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова специфична опредметеност
на ценностния икономически запас (вж. производствено-продуктова специфична опредметеност на ценностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
полезностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на полезностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
стойностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична опредметеност на стойностния икономически запас);
интегрална производствено-факторна специфична опредметеност на
ценностния икономически запас (вж. производствено-факторна специфична
опредметеност на ценностния икономически запас).
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (integral
specific production product productivity of the economic factor) – вж. специфична
производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral specific production factor costness of the economic product) – вж. специфична производствена
факторна разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic engageness) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic returns) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж.
специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic usableness) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic saturation) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ПОЛЕЗНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (integral
specific-utility dispositional production economic loading) – вж. специфичнополезностна диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (integral
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------specific-value dispositional production economic engageness) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.

ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (integral
specific-value dispositional production economic returns) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (integral
specific-value dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж.
специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (integral
specific-value dispositional production economic usableness) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (integral
specific-value dispositional production economic saturation) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-СТОЙНОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (integral
specific-value dispositional production economic loading) – вж. специфичностойностна диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ* (integral
specific-worth dispositional production economic engageness) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа ангажираност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ* (integral
specific-worth dispositional production economic returns) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа възвръщаемост.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ* (integral
specific-worth dispositional production economic effectiveness /effectivity/) – вж.
специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа ефективност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ* (integral
specific-worth dispositional production economic usableness) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАСИТЕНОСТ* (integral specific-worth dispositional production economic saturation) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа наситеност.
ИНТЕГРАЛНА СПЕЦИФИЧНО-ЦЕННОСТНА ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА НАТОВАРЕНОСТ* (integral
specific-worth dispositional production economic loading) – вж. специфичноценностна диспозиционна производствена икономическа натовареност.
ИНТЕГРАЛНА СТОЙНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (integral
value production product productivity of the economic factor) – вж. стойностна
производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ИНТЕГРАЛНА СТОЙНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral value production
factor costness of the economic product) – вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (integral essential intensity of the economic phenomenon) –
вж. същностна интензивност на икономическото явление.
ИНТЕГРАЛНА СРЕДНОКВАДРАТИЧНА АПРОКСИМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ (economic functions integral root-mean-square
approximation) – вж. средноквадратична апроксимация на икономически функции.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (integral essential intensity of the economic phenomenon) (ки)
– във:
интегрална същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление).
ИНТЕГРАЛНА СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (integral
essential production resultive productivity of the economic resource) – вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс.
ИНТЕГРАЛНА СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (integral essential
production resource costness of the economic result) – вж. същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат.
ИНТЕГРАЛНА ТРУДОВО-ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral labourly-factor costness of the economic product)
– вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ* (integral factor costness of the economic product) – вж. факторна
разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ (integral factor costness of the economic product) (ки) – във:
интегрална полезностна производствена факторна разходност на
икономическия продукт (вж. полезностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. стойностна производствена факторна разходност на икономическия продукт);
232

1464

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфична производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. специфична производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална трудово-факторна разходност на икономическия продукт
(вж. средна трудово-факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт (вж. ценностна производствена факторна разходност
на икономическия продукт);
интегрална факторна разходност на икономическия продукт (вж.
факторна разходност на икономическия продукт);
интегрална физическо-факторна разходност на икономическия продукт (вж. физическо-факторна разходност на икономическия продукт).
ИНТЕГРАЛНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (integral phenomenal objectificativity of the economic
essence) – вж. феноменна опредметеност на икономическата същност.
ИНТЕГРАЛНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (integral phenomenal objectificativity of the economic
essence) (ки) – във:
интегрална производствено-резултатна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална производствено-ресурсна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
интегрална ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
интегрална феноменна опредеметеност на икономическата същност
(вж. феноменна опредметеност на икономическата същност).
ИНТЕГРАЛНА ФЕНОМЕННА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (integral
phenomenal production resultive productivity of the economic resource) – вж. фе233

1465

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номенна производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс.
ИНТЕГРАЛНА ФЕНОМЕННА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (integral phenomenal
production resource costness of the economic result) – вж. феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат.
ИНТЕГРАЛНА ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral physically-factor costness of the
economic product) – вж. физическо-факторна разходност на икономическия
продукт.
ИНТЕГРАЛНА ФОРМУЛА НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier integral formula) (ки) –
във:
икономическа интегрална формула на Фурие, Ж.
ИНТЕГРАЛНА ЦЕННОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОДУКТОВА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР* (integral
worth production product productivity of the economic factor) – вж. ценностна
производствена продуктова производителност на икономическия фактор.
ИНТЕГРАЛНА ЦЕННОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФАКТОРНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (integral worth production
factor costness of the economic product) – вж. ценностна производствена факторна разходност на икономическия продукт.
ИНТЕГРАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ БЛАГА (integral economic goods) (*) –
икономически блага, които в процеса на икономическата дейност се задържат в
съответната си субстанциална форма и се натрупват във вид на икономически
резерви (economic reserves) (които се захранват от икономическите потоци от
текущи икономически блага и които след това при необходимост поддържат
тези икономически потоци). Разглеждат се като начин на съществуване на интегралното икономическо богатство (integral economic wealth). Като икономически ингредиенти интегралните икономически блага могат да участват в
коя да е субстанциална икономика (респ. субстанциална икономическа система). Съвкупността от интегрални икономически блага в определен обхват и от
определен вид в ресурсно-субстанциалната икономика (респ. в ресурсносубстанциална икономическата система) образува съответствуващи на този
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обхват и вид интегрални икономически запаси (integral economic stocks) (вж.
икономически запаси) под формата на интегрални икономически ресурси
(integral economic resources) (вж. икономически ресурси) или на интегрални
икономически резултати (integral economic rsults) (вж. икономически резултати). Във възпроизводствената икономика (респ. във възпроизводствената
икономическата система) те образуват интегрални възпроизводствени икономически запаси (integral reproductional economic stocks) (вж. възпроизводствени икономически запаси) под формата на интегрални икономически ресурси (integral reproductional economic resources) (вж. възпроизводствени икономически ресурси) или на интегрални икономически резултати (integral
reproductional economic rsults) (вж. възпроизводствени икономически резултати). Източници на интегралните икономически блага са природата и акумулирането на (натрупването на, вливането от) текущите икономически блага. Интегралните икономически блага се изчерпват чрез деакумулирането (разтоварването, изливането, изтичането) им в текущите икономически блага. Макар че
в огромната си част интегралните икономически блага непосредствено да се
използват (ангажират и прилагат) в производственото икономическо потребление (в качеството си на интегрални производствени икономически фактори)
и в непроизводственото икономическо потребление (извън този процес остават икономическите резерви), то това използване под някаква форма на амортизиране (физическо, парично, ценностно, стойностно, полезностно, трудово и
т.н.) винаги преминава (се деакумулира и протича) през текущите икономически блага.
В ресурсно-субстанциалната икономика интегралните икономически блага (респ. интегралните икономически запаси) се натрупват във вид на икономически фондове (ecomomic funds), които стоят в основата на фондовата
икономика (ecomomic funds) (с преминаването от субстанциалната към ресурсно-субстанциалната икономика значителната част от икономическите резерви
се конституират като икономически фондове, така че при тези условия са
едновременно са налице икономически резреви и икономически фондове). Във
възпроизводствената икономика интегралните икономически блага (респ. интегралните възпроизводствени икономически запаси) се натрупват във вид на
капиталови икономически блага (на икономически капитал), който стои в основата на капиталовата икономика (с преминаването от ресурсносубстанциалната към възпроизводствената икономика икономика значителната част от икономическите фондове се конституират като икономически капи-
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тал, така че при тези условия са едновременно са налице икономически резреви, икономически фондове и икономически капитал).
Според формата на субстанциалните си характеристики интегралните
икономически блага се делят на интегрални физически икономически блага
(integral physical economic goods), интегрални трудови икономически блага
(integral labour economic goods) (работна сила, човешки капитал) и финансови
интегрални икономически блага (financial integral economic goods). От своя
страна физическите интегрални икономически блага могат да бъдат материални физически интегрални икономически блага (material physical integral
economic goods) и нематериални физически интегрални икономически блага (non-material physical integral economic goods). Според характера на зависимостта между формата и съдържанието на субстанциалните си характеристики
интегпалните икономически блага се делат на реални интегрални икономически блага (real integral economic goods) и номинални интегрални икономически блага (nominal integral economic goods) (последните съвпадат с финансовите интегрални икономически блага). Според сферата на своето възникване
(създаване) реалните интегрални икономически блага се делят на природни
интегрални икономически блага (natural integral economic goods) и продуктови интегрални икономически блага (product integral economic goods). Освен това, те се делят още и на природни реални интегрални икономически
блага (natural real integral economic goods) и продуктови реални интегрални
икономически блага (product real integral economic goods). (Вж. икономически
блага, акумулативно-стратифицирана икономика, ингредиентна икономическа акумулативност.)
ИНТЕГРАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (integral quality criteria of the economic
management /control/ systems) – вж. критерии за качество на системите на
икономическо управление.
ИНТЕГРАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО (integral methods for quality economic analysis) в линейната система на
икономическо управление – вж. линейна система на икономическо управление.
ИНТЕГРАЛНИ ОЦЕНКИ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
СИСТЕМИ* (integrai estimations of the regulation economic systems) – аналитично средство за оценяване качеството и синтеза на динамичните системи на
икономическо регулиране (на динамичните регулаторни икономически систе236
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ми), при което се използват косвени показатели за критерия за качеството на
икономическото регулиране. Една от характеристиките за качество на икономическото регулиране. Ролята на такива оценки изпълняват определени интеграли на времето на някои функции от координатите на икономическата
система, като се изчисляват без решаване на диференциални уравнения. Използват се: (1) линейни интегрални икономически оценки от вида
∞

∞

I oo = ∫ x dt , I o = ∫ x dt ,
0

0

които характеризират площта на икономическото регулиране* (economic
regulation area) и където x = x(t) е регулируемият изход (координатата във фазовото пространство) на динамичната икономическа система; (2) квадратични интегрални икономически оценки от вида
2
2
2
n
2


2
2  dx 
4 d x 
2n  d x 




I n = ∫  x + τ 1   + τ 2  2  +... + τ n  n   dt ,
 dt 
0 
 dt 
 dt  

∞

които освен площта на икономическото регулиране, характеризират и степента
на колебателност на регулируемия динамичен икономически процес*
(regulable dynamic economuc process oscillatority) и където величините τ са константи; (3) моментни линейни интегрални икономически оценки от вида
∞

∞

I om = ∫ x t dt , I αk = ∫ xeαt t k dt.
m

0

0

Сравнително по-приложими са квадратичните интегрални икономически
оценки, при които подборът на постоянните величини τ се извършва въз основа на допълнителни изисквания към регулаторната икономическа система. При
синтез на регулаторни икономически системи използването на интегралните
оценки се свежда до определянето на оптимални параметри на системата, при
които интегралните оценки стават минимални. Квадратичните интегрални
оценки са и ценностни характеристики на икономическите системи, докато
линейните определят абсолютната площ на тяхното регулиране при монотонни икономически процеси. При немонотонните икономически процеси*
(non-monotonic economic economic processes) прилагането на линейните интегрални оценки означава приближено решаване на диференциалните уравнения,
моделиращи съответната икономическа система. Интегралните икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценки от типа Iom служат за оценка (за характеризиране) на допустимата
грешка при функционирането на системата. Интегралната оценка може да се
изрази явно чрез коефициента на предавателната икономическа функция на
съответното диференциално уравнение.
Един от методите за изчисляване на квадратичните интегрални икономически оценки е като се използват изразите
∞
2
∫ x (t )dt =
0

1 ∞
X (iω ) X (−iω ) dω ,
2π ∫0

където X(t) е икономическата трансформация на Ж. Фурие за икономическия
процес x(t). От своя страна интегралната икономическа оценка Io може да се
изрази с помощта на коефициента на икономическото изображение на Ж.
Фурие* (Fourier`s economic mapping)
1 (b s m + b s m −1 + ... + b1 s + b0 )
X ( s ) = . m n m −1 n −1
, m ≤ n.
s (an s + an −1 s + ... + a1 s + a0

Тогава
I0 =

1  B0 ∆ 0 + B1∆1 + 

,
2a02 ∆  + ... + Bm ∆ m − 2b0 b1∆ 

където
a0 , − a 2 ,

∆=

a4 ,

− a6 ,

...,

0

0,

a1 ,

− a3 ,

a5 ,

...,

0

0,

− a0 ,

a2 ,

− a4 ,

...,

0

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

−−

0,

0,

0,

0,

...,

an −1

,

а ∆j (j = 1, 2, …, m) е детерминантата, която е получена от ∆, след като се замени j+1-ият стълб със стълба a1, a0, 0, 0, …, 0. Освен това
B0 = b02 ,
B1 = b12 − 2b0 b2 ,
−−−−−−−−−−
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bk = bk2 − 2bk −1bk +1 +
+ ... + 2(−1) k b0b2 k ,
−−−−−−−−−−
Bm = bm2 .

Линейните интегрални оценки се изчисляват чрез израза

 dk
Iαk = (−1) k  k X ( s ),
 ds


където X(s) е икономическото преобразувание на П. Лаплас за икономическия
1
процес x(t), а коефициентът на грешките – чрез израза
Iαk = (−1) k C k .
1

Относно метода на интегралните оценки в общия случай вж.: Красовский, А. А. Интегральные оценки качества процесса регулирования. М., 1949; Цыпкин, Я. З. Теория импульсных систем. М., 1958.

ИНТЕГРАЛНИ УСЛОВНИ ЗАКОНИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ*
(probabilities distribution integral conditional laws of the stochastic /random/
economic quantities /values/) – група от закони на разпределението на вероятностите на случайните икономически величини, която включва интегралния
условен закон на разпределението на вероятностите на дискретната случайна икономическа величина и интегралния условен закон на разпределението на
вероятностите на непрекъснатата случайна икономическа величина.
ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (integral economic good) – вж.
интегрални икономически блага.
ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРИБЛИЖЕНИЕ (integral economic
approximatelity) (ки) – във:
интегрално средноквадратично икономическо приближение (вж.
средноквадратична апроксимация на икономически функции).
ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (integral economic
regulation) (ки) – във:
двойно интегрално икономическо регулиране.
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СВИВАНЕ* (integral economic contraction /convolution, transvection) – вж. система на многомерно икономическо управление.
ИНТЕГРАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (integral economic
management) (ки) – във:
двойно интегрално икономическо управление.
ИНТЕГРАЛНО ОГРАНИЧЕНИЕ (integral constraint /boundariy, limitation/)
(ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрални ограничения (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения).
ИНТЕГРАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕНТРОПИЯТА (entropy integral
definition) – определение на количеството на ентропията S в дадена система
чрез разликата в ентропията между две нейни произволни състояния A и B, изразена в определения интеграл
B

S A − SB = ∫
A

∂Q
,
T

където Q е количеството на топлината, а T е абсолютното значение на температурата. Вж. ентропия.
ИНТЕГРАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНАТА ОТ ПРОГНОЗИРАНАТА ТРАЕКТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (planned
from prognostication trajectory integral divergence of the economic system) – разлика YplT – YprT между планираната интегрална икономическа величина и прогнозираната интегрална икономическа величина към даден период T от времето t (t0 ≤ t ≤ tT), където t0 и tT са началният и крайният момент на времевия интервал T, за който се дефинира интегралното отклонение на величината, представяща състоянието (в частност – изхода) на определена икономическа система. Вж. планирана траектория на икономическата система.
ИНТЕГРАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОТ ПЛАНИРАНАТА ТРАЕКТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (factual
from planned trajectory integral divergence of the economic system) – разлика YfT –
YplT между фактическата интегрална икономическа величина и планираната
интегрална икономическа величина към даден период T от времето t (t0 ≤ t ≤
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tT), където t0 и tT са началният и крайният момент на времевия интервал T, за
който се дефинира интегралното отклонение на величината, представяща състоянието (в частност – изхода) на определена икономическа система. Вж. планирана траектория на икономическата система.

ИНТЕГРАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ОТ ПРОГНОЗИРАНАТА ТРАЕКТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (factual
from prognostication trajectory integral divergence of the economic system) – разлика YfT – YprT между фактическата интегрална икономическа величина и
прогнозираната интегрална икономическа величина за определен период T от
времето t (t0 ≤ t ≤ tT), където t0 и tT са началният и крайният момент на времевия
интервал T, за който се дефинира интегралното отклонение на величината,
представяща състоянието (в частност – изхода) на определена икономическа
система. Вж. прогнозирана траектория на икономическата система.
ИНТЕГРАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (integral-transformation in the economic system) – вж. икономическа система с интегрално преобразуване.
ИНТЕГРАЛНО РАБОТНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (integral working
economic good) – вж. работно икономическо благо.
ИНТЕГРАЛНО СРЕДНОКВАДРАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРИБЛИЖЕНИЕ (integral root-mean-square economic approximatelity) – вж. средноквадратична апроксимация на икономически функции.
ИНТЕГРАЛНО-ДЕЙСТВУВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (integrally-active /floating-action/ economic regulator) – същото като астатичнореагиращ динамичен икономически регулатор.
ИНТЕГРАЛНО УРАВНЕНИЕ (integral equation) (ки) – във:
теория на Фредхолм, Е., за интегралните уравнения.
ИНТЕГРАЛНО-ТРУДОВО-ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (integrally-labourly-factor ecorenomic disposate) (кд) – във:
неявно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж.
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж. явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор).
241

1473

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕГРАЛНО-ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (integrally-factor ecorenomic disposate) – вж. интегрален производствен икореномически фактор.
ИНТЕГРАЛНО-ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (integrally-factor ecorenomic disposate) (ки) – във:
интегрално-факторен икореномически диспозат (вж. интегрален производствен икореномически фактор);
неявно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж.
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор);
неявно-интегрално-факторен икореномически диспозат (вж. неявноинтегрален производствен икореномически фактор);
неявно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат
(вж. неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж. явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-факторен икореномически диспозат (вж. явноинтегрален производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат (вж.
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор).
ИНТЕГРАЛНО-ФИЗИЧЕСКО-ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (integrally-physically-factor ecorenomic disposate) (ки) – във:
неявно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат
(вж. неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат (вж.
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор).
ИНТЕГРАНТ НА ЛАГРАНЖ, Ж. (Lagrange′s integrant) (ки) – във:
икономически интегрант на Лагранж, Ж. (същото като икономически
лагранжиан).
ИНТЕГРАТОР (integrator) (кд) – във:
икономически интегратор (същото като оператор за интегриране в икономическа система).
ИНТЕГРАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА (integration characterization) (в
межд.) – комплекс от икономически параметри, чрез който се идентифицира
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------достигнатият качествено определен етап на развитието на икономическата
интеграция (в межд.). Вж. етап на икономическата интеграция (в межд.).
ИНТЕГРАЦИЯ (integration) (кд) – във:
европейска икономическа интеграция (в межд.);
етап на икономическата интеграция (в межд.);
икономическа интеграция (в межд.);
негативна интеграция (в межд.);
парична интеграция (в межд.);
позитивна интеграция (в межд.);
регионална икономическа интеграция (в межд.);
регионална парична интеграция (в межд.);
степен на финансова интеграция (в межд.);
тип на икономическа интеграция (в межд.) (същото като етапи на икономическата интеграция (в межд.)).
ИНТЕГРАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР (capital market integration)
(ки) – във:
пълна интеграция на капиталовия пазар (в межд.).
ИНТЕГРИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (integrating economic subsystem) – вж. гъвкава обратна икономическа връзка и последователна икономическа стабилизация.
ИНТЕГРИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (integrating economic system) (ки) – във:
интегрираща следяща икономическа система.
ИНТЕГРИРАЩА СЛЕДЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (integrating
economic servomechanism) – следяща икономическа система, при която зависимостта между изхода y1(t) и входа x(t) се определя от равенството
t

y1 = k ∫ x(t )dt ,
0

респ. от приблизителното равенство
t

y1 ≈ k ∫ x(t )dt ,
0
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където k е реално число (коефициент на усилване).
ИНТЕГРИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО* (integrating economic
component), икономически интегратор, интегратор в икономиката, – елемент (респ. подсистема) на динамична икономическа система (в т.ч. и на динамична система на икономическо регулиране, респ. на саморегулираща се динамична система на икономическо управление), който има предавателна икономическа функция от вида W(s) = k/s. Скоростта на изменението на неговата
изходна икономическа величина (изходното икономическо въздействие) е пропорционално на неговата входна икономическа величина (на неговото входно
икономическо въздействие). Икономическият интегратор се представя от диференциалното уравнение
dx2
= kx1 ,
dt

където k е предавателният коефициент на интегриращото икономическо звено.
Преходната икономическа функция на този вид диференциатор е h(t) = kt. Амплитудно-фазовата икономическа характеристика (честотната икономическа характеристика) на интегратора се определя от израза
W (iω ) =

k

ω

e

−i

π
2.

Неговите логаритмични честотни икономически характеристики съответно
са

π

L(ω ) = 20 lg ω , θ (ω ) = − .
2

Едно от предназначенията на интегриращото икономическо звено е да бъде
коригиращо икономическо звено (вж. коригиране на динамичните свойства на
регулаторната икономическа система).
ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ (integro-differential equation)
– вид уравнение, което съдържа неизвестна функция под знаци на интегрални
и диференциални операции, а може да включва и интегрални и диференциални
уравнения. Използва се в различни области, в т.ч. и при анализа на марковските икономически процеси. Да приемем, че: (1) f(x) е зададена функция, (2)
изразите
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File: от ИНТЕГРАЛЕН СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (КИ)
до ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО

-----------------------------------------------------------------------------------------------------l

Lx [U ] = ∑ pi ( x) U (i ) ( x),
i =0
m

M y [U ] =

∑ q j ( y)U ( j ) ( y)
j =0

са диференциални уравнения с достатъчно гладки коефициенти pi(x) и qj(y) в
областта [a, b], (3) K (x, y) е известна функция, която е достатъчно гладка в
квадрата [a, b]×[a, b]. Тогава уравнението от вида
b

Lx [U ] = λ ∫ K ( x, y )M y [U ] dy + f ( x)
a

е линейно интегро-диференциално уравнение, където λ е параметър. В случай
че в горното уравнение функцията K (x, y) ≡ 0 при y > x, тогава то е интегродиференциално уравнение с променлива граница на интегрирането и може да
бъде записано като
x

Lx [U ] = λ ∫ K ( x, y ) M y [U ] dy + f ( x).
0

Най-простото нелинейно интегро-диференциално уравнение има вида

dU ( y )
dU m ( y ) 
 dy + f ( x).
U ( x) = λ ∫ F  x, y, U ( y ),
, ...,
m
dy
dy

a

b

ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО* (integrodifferentiating economic component) – вж. коригиращо икономическо звено.

245

1477

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensive two-product economic growth) (в макр.) – интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.), който включва неутралноинтензивен двупродуктов
икономически растеж (в макр.), капиталовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.) и трудовоинтензивен двупродуктов икономически
растеж (в мащкр.) и се идентифицира чрез породените от техническия прогрес изменения на обемите на два хомогенни икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от които има собствена измерителна единица),
които изчерпват обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.). При
интензивния икономически растеж темпът на икономическия растеж е поголяма от темпа на прираста на факторите на икономическия растеж.
ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensive two-product economic growth) (в макр.) –интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.), който включва неутралноинтензивен двупродуктов
икономически растеж (в макр.), капиталовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.) и трудовоинтензивен двупродуктов икономически
растеж (в мащкр.) и се идентифицира чрез породените от техническия прогрес изменения на обемите на два хомогенни икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от които има собствена измерителна единица),
които изчерпват обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.). При
интензивния икономически растеж темпът на икономическия растеж е поголяма от темпа на прираста на факторите на икономическия растеж.
ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (intensive economic product)
(ки) – във:
капиталоинтензивен икономически продукт (в микр.);
трудовоинтензивен икономически продукт (в микр.);
физическоинтензивен икономически продукт (в микр.).
ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensive economic growth),
инекстратензивен икономически растеж, (*) – икономически растеж, при
който темпът на прираста (growth temp) на ингредера на икономическия
растеж (вж. икономически ингредер) е по-голям от темпа на прираста на ингредора на икономическия растеж (вж. икономически ингредор). Същото е да се
каже, че при интензивния икономически растеж темпът на икономическия
растеж е по-голям от темпа на прираста на факторите на икономическия
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж. При него е налице нарастваща креативност (в т.ч. и ефективност) на
функционирането на икономическата система (в т.ч. и нарастваща ефективност на икономическото производство), т.е. на факторите на икономическия
растеж. В основата му стоят интензивните фактори на икономичекия растеж. Разновидност е на екстратензивния икономически растеж. Вж. основна
класификация на икономическия растеж и типология на икономическия растеж.
Според креативната бинарна типология на икономическия растеж) интензивният икономически растеж има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH по-голяма от нула (това е инекстратензивността на
икономическия растеж) и прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE по-малка от единица (това е субцялостната екстензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология
на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор
на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на
икономическия растеж) е в това, че в различните си варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GE > 0),
като дори може да има и свръхпринос във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият
фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния
фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента
AE < 1) в различните си варианти може да има само такъв принос, който е помалък от темпа на растежа, където GH + AE = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Негови разновидности са преходният икономически растеж, преобладаващо-екстратензивният икономически растеж, предимноекстратензивният икономически растеж, изцяло-екстратензивният икономически растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж, анизотропно-екстратензивният
икономически
растеж,
изохипогенноекстензивният икономически растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният
икономически
растеж,
хетерогенноекстензивният икономически растеж, хетерогенно-екстратензивният икономически растеж, хомогенно-екстратензивният икономически растеж, деекстензивният икономически растеж, изцяло-инекстратензивният икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж и преобладаващо-инекстратензивният икономически растеж.
Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инекстратензивния растеж са инекстратензивният
продуктов икономически растеж* (inextratensive product economic growth),
инекстратензивният факторов икономически растеж* (inextratensive factor economic growth), инекстратензивният полезностен икономически растеж* (inextratensive utility economic growth), инекстратензивният
стойностен икономически растеж* (inextratensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инекстратензивният стационарен икономически
растеж* (inextratensive stationary economic growth) и инекстратензивният
нестационарен икономически растеж* (inextratensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensive economic growth)
(ки) – във:
интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
интензивен икономически растеж (в макр.);
интензивен икономически растеж на фирмата (в микр.).
ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ФИРМАТА (firm intensive economic growth) (в микр.) – икономически растеж на фирмата, при който
нарастването на производствения икономически резултат [на общия продукт
(в микр.)] се извършва с по-голяма скорост от скоростта на нарастване на производствените икономически фактори (ефективността на фирменото производство е нарастваща).
ИНТЕНЗИВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (intensive
factor of the economic growth), съкратено от инекстратензивен фактор на
икономическия растеж, – проявление на фактор на икономическия растеж
(респ. на фактори на икономическия растеж) в случаите, когато той съдействува за повишаване на ефективността на функционирането на икономическата система, в т.ч. и на ефективността на икономическото производство. Към
това се отнасят подобряването на качеството на съответните фактори чрез
внедряване на постиженията на техническия прогрес и структурното преустройство на икономиката (тогава нараства производителността на съответните
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактори). При определени обстоятелства като интензивен фактор може да се
окаже и мащабът на заетите ресурси. Представлява интензивното действие на
факторите на растежа. Разновидност е на екстратензивния фактор на икономическия растеж.
ИНТЕНЗИВЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (intensive utility progress) (ки) –
във:
материално-интензивен полезностен прогрес;
нематериално-интензивен полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (intensive value progress) (ки) –
във:
материално-интензивен стойностен прогрес;
нематериално-интензивен стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intensivition of
the economic growth), съкратено от инекстратензивиране на икономическия
растеж, (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж), който е абсолютно
изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато интензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е интензификация на икономическия растеж (съкратено от инекстратензификация на икономическия растеж) [покачване на интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивността на икономическия растеж), т.е. нарастване на относителния дял на инекстратензитета в темпа на
растежа], а когато интензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субинекстратензификация на икономическия растеж (спадане на интензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на интензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНТЕНЗИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (intensive economic utility) (ки) – във:
материално-интензивна икономическа полезност (в микр.);
нематериално-интензивна икономическа полезност (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТ (intensity) (кд) – във:
диспозиционна икономическа интензивност;
диспозиционна производствена икономическа интензивност;
икономическа интензивност;
консидерна икономическа интензивност;
пределна диспозиционна икономическа интензивност;
пределна диспозиционна производствена икономическа интензивност;
пределна икономическа интензивност;
пределна консидерна икономическа интензивност;
пределна проявена икономическа интензивност;
пределна специфичностна икономическа интензивност;
пределна същинна икономическа интензивност;
пределна характеристична икономическа интензивност;
проявена икономическа интензивност;
специфичностна икономическа интензивност;
средна диспозиционна икономическа интензивност;
средна диспозиционна производствена икономическа интензивност;
средна икономическа интензивност;
средна консидерна икономическа интензивност;
средна проявена икономическа интензивност;
средна специфичностна икономическа интензивност;
средна същинна икономическа интензивност;
средна характеристична икономическа интензивност;
същинна икономическа интензивност;
факторна интензивност;
характеристична икономическа интензивност.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (intensity of the
economic essence) (ки) – във:
инверсна феноменна интензивност на икономическата същност (същото
като феноменна интензивност на икономическата същност);
пределна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като пределна феноменна интензивност на икономическата същност);
пределна феноменна интензивност на икономическата същност;
средна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като средна феноменна интензивност на икономическата същност);
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна феноменна интензивност на икономическата същност;
феноменна интензивност на икономическата същност.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАПАС (intensity of the economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
пределна производствена полезностна интензивност на икономическия
запас;
пределна производствена полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена стойностна интензивност на икономическия
запас;
пределна производствена стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на
парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на
парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова ценностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна стойностна интензивност на икономическия запас).;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас;

7

1484

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-факторна ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна ценностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
производствена полезностна; интензивност на икономически запас
производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
производствена стойностна интензивност на икономическия запас;
производствена стойностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
производствена ценностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас;
производствено-продуктова полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас;
производствено-продуктова стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова ценностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-продуктова ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия
запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствено-факторна полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-факторна стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна стойностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия
запас;
производствено-факторна ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена стойностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова ценностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственофакторна полезностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производствено-факторна
стойностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас;
средна производствено-факторна ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производствено-факторна
ценностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запа);
текуща производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна стойностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (intensity of the
economic product) (ки) – във:
пределна полезностна интензивност на икономическия продукт;
пределна полезностна интензивност на материалния икономически продукт;
пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически
продукт;
пределна стойностна интензивност на икономическия продукт;
пределна стойностна интензивност на материалния икономически продукт;
пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически
продукт;
средна полезностна интензивност на икономическия продукт;
средна полезностна интензивност на материалния икономически продукт;
средна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт;
средна стойностна интензивност на икономическия продукт;
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна стойностна интензивност на материалния икономически продукт;
средна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intensity of the
economic growth), съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж, (*) – екстратензивност на икономическия растеж, която е по-голяма от
нула; относително изразено положително участие H > 0 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing и
complementary). Екстензивността на икономическия растеж, която се допълва от инекстратензивността до единица, е субцялостната екстензивност
на икономическия растеж (последната същото като хипогенна екстензивност
на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността
на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстратензивността на икономическия растеж. Тя е частното между интензитета на
икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия
растеж) h > 0 и темпа на растежа. Съставки на инекстратензивността са суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната екстратензивност на икономическия растеж, предимствената
екстратензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономичесикия растеж, миноритарната екстратензивност на икономическия растеж.
Разновидности на интензивността са интензивността на продуктовия
икономически растеж* (intensity of the product economic growth) [съкратено
от инекстратензивност на продуктовия икономически растеж* (inextratensity of the product economic growth)], интензивността на факторовия икономически растеж* (intensity of the factor economic growth) [съкратено от
инекстратензивност на факторовия икономически растеж* (inextratensity
of the factor economic growth)], интензивността на полезностния икономически растеж* (intensity of the utility economic growth) [съкратено от инекст12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратензивност на полезностния икономически растеж* (inextratensity of the
utility economic growth)], интензивността на стойностния икономически
растеж* (intensity of the value economic growth) [съкратено от инекстратензивност на стойностния икономически растеж* (inextratensity of the value
economic growth)] (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна интензивност на икономическия растеж* (constant intensity of the economic
growth) [съкратено от постоянна инекстратензивност на икономическия
растеж* (constant inextratensity of the economic growth)] (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и променлива интензивност на икономическия растеж* (variable intensity of the economic growth) [съкратено от
променлива инекстратензивност на икономическия растеж* (variable inextratensity of the economic growth)] (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инекстратензивност на
икономическия растеж* (temporally-variable inextratensity of the economic
growth) и невремево-променлива инекстратензивност на икономическия
растеж* (non-temporally-variable inextratensity of the economic growth)]. Промените на инекстратензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива инекстратензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инекстратензивност са (а) покачващата
се интензивност на икономическия растеж* (raising intensity of the
economic growth) [съкратено от покачваща се инекстратензивност на икономическия растеж* (raising inextratensity of the economic growth)], което е
интензификация на икономическия растеж (съкратено от инекстратензификация на икономическия растеж), и (б) спадащата интензивност на икономическия растеж* (subsiding intensity of the economic growth) [съкратено от
спадаща инекстратензивност на икономическия растеж* (subsiding inextratensity of the economic growth)], което е субинекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инекстратензивност образуват понятието за неспадаща инекстратензивност на
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (unsubsiding inextratensity of the economic growth)
[което е несубинекстратензификация на икономическия растеж* (unsubinextratensification of the economic growth)], а постоянната и спадащията инекстратензивност образуват понятието за непокачваща се инекстратензивност
на икономическия растеж* (unraising inextratensity of the economic growth)
[което е неинекстратензификация на икономическия растеж* (uninextratensification of the economic growth)].
ИНТЕНЗИВНОСТ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
(utility intensity of the material economic product) (ки) – във:
пределна полезностна интензивност на материалния икономически продукт;
пределна стойностна интензивност на материалния икономически продукт;
средна полезностна интензивност на материалния икономически продукт;
средна стойностна интензивност на материалния икономически продукт;
ИНТЕНЗИВНОСТ НА НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (intensity of the immaterial economic product) (ки) – във:
пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически
продукт;
пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически
продукт;
средна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт;
средна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ (intensity of the utility economic intensioning) (ки) – във:
продуктова интензивност на полезностното икономическо интензиониране.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ (intensity of the value economic intensioning) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктова интензивност на стойностното икономическо интензиониране.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (intensity of the
economic phenomenon) (ки) – във:
интегрална производствено-резултатна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална производствено-ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа
система);
начална същностна интензивност на икономическото явление (същото
като същностна интензивност на икономическото явление);
полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като пределна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-полезностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-стойностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
пределна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление;
резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
средна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като средна същностна интензивност на икономическото явление);
средна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
средна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
същностна интензивност на икономическото явление;
текуща производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност
на икономическото явление);
текуща резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАТУРАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ
(intensity of the natural economic phenomenon) (ки) – във:
полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-полезностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-стойностна
същностностратифицирана икономическа система);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПАРИЧНО-ИЗРАЗЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (intensity of the monetarly-expressed economic stock) (ки) – във:
пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на
парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на
парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственопродуктова ценностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна стойностна интензивност на икономическия запас).;
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. пределна производственофакторна ценностна интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
производствено-продуктова ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна
интензивност на икономическия запас);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствено-факторна полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-факторна стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна стойностна
интензивност на икономическия запас);
производствено-факторна ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна
интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова полезностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова стойностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственопродуктова ценностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производственофакторна полезностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна стойностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производствено-факторна
стойностна интензивност на икономическия запас);
средна производствено-факторна ценностна интензивност на парично-изразения икономически запас (вж. средна производствено-факторна
ценностна интензивност на икономическия запас).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПАРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ
(intensity of the monetary economic phenomenon) (ки) – във:
натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа
система);
пределна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (intensity of production economic process) (ки) – във:
постоянна факторна интензивност на производствения икономически
процес (вж. линия на икономическото производство);
факторна интензивност на производствения икономически процес.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС
(intensity of the specific economic stock) (ки) – във:
интегрална производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-продуктова ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна стойностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна
стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
интегрална производствено-факторна ценностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
пределна производствена полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
пределна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
производствена стойностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствена ценностна интензивност на специфичния икономически
запас;
производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния
икономически запас;
производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствена ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас;
средна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас;
текуща производствено-продуктова полезностна интензивност на
специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-продуктова ценностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-продуктова ценностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна полезностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна стойностна
интензивност на специфичния икономически запас);
текуща производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас (вж. производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас).
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО (intensity of the technological mode of production) – кратност на използването на даден елементарен технологичен начин на производство. Елементарният
технологичен начин на производство означава, че той се използва при единична интензивност (single intensity). Следователно интензивността на технологичния начин на производство представя обхвата (мащаба) на неговото изпол22
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зване, а единичната интензивност на технологичния начин на производство (single intensity of technological mode of production) е мярката за измерване
на този обхват.
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО (intensity of the technological mode of production) (ки) – във:
единична интензивност на технологичния начин на производство (вж.
елементарен технологичен начин на производство);
интензивност на технологичния начин на производство.
ИНТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inextratensitial economic growth), инекстратензивностен икономически растеж, (*) – 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 интензивността на икономическия растеж
(същото като инекстратензивност на икономическия растеж) (вж. и инекстратензитет 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 интензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА АВТОНОМНИЯ ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitial classification of the autonomous utility
progress) [подразбира се като интензивностна класификация на автономния продуктово-полезностен прогрес* (intensitial classification of the
autonomous productly-utility progress)] (*) – класификация на интензивностния
автономен полезностен прогрес, съобразно с която последният се подразделя
на (1) интензивностно-неутрален автономен полезностен прогрес и (2) интензивностно-антинеутрален автономен полезностен прогрес [в т.ч. (а) интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен прогрес и
(б) интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
прогрес]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали
динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически фактор (съотношението между
динамичната пределна полезностна интензивност на материалния икономически продукт и динамичната пределна полезностна интензивност на нема23
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------териалния икономически продукт) е постоянна или се променя във времето,
но при положение, че при всички тези случаи средната полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. средната полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт
n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение
на времето на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт]. Представлява частен случай на интензивностната класификация на
полезностния прогрес. Употребява се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНА
КЛАСИФИКАЦИЯ
НА
АВТОНОМНИЯ
СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitial classification of the autonomous value
progress) [подразбира се като интензивностна класификация на автономния продуктово-стойностен прогрес* (intensitial classification of the
autonomous productly-value progress)] (*) – класификация на интензивностния
автономен стойностен прогрес, съобразно с която последният се подразделя
на (1) интензивностно-неутрален автономен стойностен прогрес и (2) интензивностно-антинеутрален автономен стойностен прогрес [в т.ч. (а) интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен прогрес и
(б) интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен стойностен
прогрес]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали
динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически фактор (съотношението между
динамичната пределна стойностна интензивност на материалния икономически продукт и динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт) е постоянна или се променя във времето,
но при положение, че при всички тези случаи средната стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. средната стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт
n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение
на времето на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт]. Представлява частен случай на интензивностната класификация на
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностния прогрес. Употребява се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРОГРЕС* (intensitial classification of the utility progress) [подразбира се като интензивностна класификация на продуктово-полезностния прогрес* (intensitial
classification of the productly-utility progress)] (*) – класификация на продуктово-полезностния прогрес в икономиката, съобразно с която последният се
подразделя на (1) интензивностно-неутрален полезностен прогрес и (2) интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес [в т.ч. (а) материалноинтензивен полезностен прогрес (същото като нематериално-неинтензивен
полезностен прогрес) и (2) нематериално-интензивен полезностен прогрес
(същото като материално-неинтензивен полезностен прогрес)]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (съотношението между динамичната пределна полезностна интензивност на материалния икономически продукт и
динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт) е постоянна или се променя във времето. Употребява се при
динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРОГРЕС (intensitial classification of the utility progress) (ки) – във:
интензивностна класификация на автономния полезностния прогрес;
интензивностна класификация на полезностния прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТНИЯ ПРОГРЕС* (intensitial classification of the value progress) [подразбира се като интензивностна класификация на продуктово-стойностния прогрес* (intensitial
classification of the productly-value progress)] (*) – класификация на продуктово-стойностния прогрес в икономиката, съобразно с която последният се
подразделя на (1) интензивностно-неутрален стойностен прогрес и (2) интензивностно-антинеутрален стойностен прогрес [в т.ч. (а) материалноинтензивен стойностен прогрес (същото като нематериално-неинтензивен
стойностен прогрес) и (2) нематериално-интензивен стойностен прогрес
(същото като материално-неинтензивен стойностен прогрес)]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали динамичната предел25
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (съотношението между динамичната пределна стойностна интензивност на материалния икономически продукт и
динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт) е постоянна или се променя във времето. Употребява се при
динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТНИЯ (intensitial classification of the value progress) (ки) – във:
интензивностна класификация на автономния стойностен прогрес;
интензивностна класификация на стойностния прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС* (intensitial classification of the technical progress) – класификация на техническия прогрес, съобразно с която последният се подразделя на (1) интензивностно-неутрален технически прогрес и (2) интензивностноантинеутрален технически прогрес [в т.ч. (а) трудово-интензивен технически
прогрес (същото като физическо-неинтензивен технически прогрес) и (2) физическо-интензивен технически прогрес (същото като трудово-неинтензивен
технически прогрес)]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост
от това, дали динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на физическия с трудовия икономически фактор (съотношението
между динамичната пределна продуктова производителност на трудовия
икономически фактор и динамичната пределна продуктова производителност
на физическия икономически фактор) е постоянна или се променя във времето. Употребява се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral autonomous economic growth) (ки) –
във:
интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически
растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен продуктов икономически
растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
26
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс).
интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически
растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral autonomous
utility economic growth) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален
автономен продуктово-полезностен икономически растеж* (intensitiallyantineutral autonomous productly-utility economic growth) в икономическото
потребление], антинеутрален автономен полезностен икономически растеж, (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален автономен полезностен прогрес;
интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж, при
който полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на
нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностноинтензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт. Специфично за интензивностно-антинеутралния полезностен икономически растеж е, че съотношението между пределните полезностни интензивности на икономическите продукти се променя във времето, а интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж е негов частен случай. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция. Той има две разновидности: (1) интензивностно-материалноантинеутралният автономен полезностен икономически растеж (същото
като материално-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж) – когато пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт расте по-бързо от пределната полезностна интензивност
на
нематериалния
икономически
продукт
(като
полезностноинтензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна
27
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във времето), и (2) интензивностно-нематериално-антинеутралният автономен полезностен икономически растеж (същото като нематериалноантинеутрален автономен полезностен икономически растеж) – когато пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт
расте по-бързо от пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт (като полезностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral autonomous utility progress) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален автономен продуктовополезностен прогрес* (intensitially-antineutral autonomous productly-utility
progress)], антинеутрален автономен полезностен прогрес, (*) – интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес, при който полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Специфично за интензивностно-антинеутралния полезностен прогрес е, че съотношението между пределните полезностни интензивности на икономическите
продукти се променя във времето, а интензивностно-антинеутрален автономен полезностен прогрес е негов частен случай. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция. Той има две разновидности: (1) интензивностноматериално-антинеутралният автономен полезностен прогрес (същото като
материално-антинеутрален автономен полезностен прогрес) – когато пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт
расте по-бързо от пределната полезностна интензивност на нематериалния
икономически продукт (като полезностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето), и (2) интензивностнонематериално-антинеутралният автономен полезностен прогрес (същото
като нематериално-антинеутрален автономен полезностен прогрес) – когато
пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт расте по-бързо от пределната полезностна интензивност на материалния
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт (като полезностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПРОДУКТОВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral autonomous product
economic growth) – същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПРОДУКТОВ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral autonomous product
economic growth) (ки) – във:
интензивностно-антинеутрален автономен продуктов икономически
растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral autonomous
value economic growth) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален
автономен продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitiallyantineutral autonomous productly-value economic growth) в икономическото производство], антинеутрален автономен стойностен икономически растеж,
(*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-антинеутрален автономен стойностен прогрес; интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж, при който
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е
функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Специфично за интензивностно-антинеутралния стойностен икономически растеж е, че съотношението между пределните стойностни интен29
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивности на икономическите продукти се променя във времето, а интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж е негов
частен случай. Конституира се при динамичната двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Той има
две разновидности: (1) интензивностно-материално-антинеутралният автономен стойностен икономически растеж (същото като материалноантинеутрален автономен стойностен икономически растеж) – когато пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт
расте по-бързо от пределната стойностна интензивност на нематериалния
икономически продукт (като стойностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето), и (2) интензивностнонематериално-антинеутралният автономен стойностен икономически растеж (същото като нематериално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж) – когато пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт расте по-бързо от пределната стойностна
интензивност на материалния икономически продукт (като стойностноинтензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във
времето).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral autonomous value progress) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален автономен продуктовостойностен прогрес* (intensitially-antineutral autonomous productly-value
progress)], антинеутрален автономен стойностен прогрес, (*) – интензивностно-антинеутрален стойностен прогрес, при който стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Специфично за интензивностно-антинеутралния стойностен прогрес е, че съотношението между пределните стойностни интензивности на икономическите
продукти се променя във времето, а интензивностно-антинеутрален автономен стойностен прогрес е негов частен случай. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция. Той има две разновидности: (1) интензивностно30
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------материално-антинеутралният автономен стойностен прогрес (същото като
материално-антинеутрален автономен стойностен прогрес) – когато пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт расте
по-бързо от пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт (като стойностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето), и (2) интензивностнонематериално-антинеутралният автономен стойностен прогрес (същото като нематериално-антинеутрален автономен стойностен прогрес) – когато
пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт
расте по-бързо от пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт (като стойностно-интензионалната продуктова икономическа осигуреност остава постоянна във времето).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral autonomous technical progress) – същото като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (intensitially-antineutral autonomous technical progress) (ки) –
във:
интензивностно-антинеутрален автономен технически прогрес (същото
като антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен технически прогрес
(същото като трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен технически прогрес (същото като физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral
effectivitially-antineutral economic growth) (ки) – във:
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral utility economic growth) [подразбира се
като интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален
продуктово-полезностен икономически растеж* (intensitially-antineutral
effectivitially-antineutral productly-utility economic growth) в икономическото
потребление] (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ
в
условията
на
интензивностно-антинеутрален
ефективностноантинеутрален полезностен прогрес; продуктово-полезностен икономически
растеж, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния
икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и
пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и променливо във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт; продуктовополезностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален полезностен икономически растеж и ефективностноантинеутрален полезностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен икономически
растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral utility progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктово-полезностен
прогрес* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral productly-utility
progress)] (*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката, който се
осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
32
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната
полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт; продуктово-полезностен
прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален полезностен
прогрес и ефективностно-антинеутрален полезностен прогрес. Конституира
се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна
диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и
антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral effectivitially-antineutral product economic growth) (*) – продуктов
икономически растеж, извършван в условията на интензивностноантинеутрален ефективностно-антинеутрален технически прогрес; продуктов икономически растеж, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. променлива
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с
физическия икономически фактор на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия
икономически фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор се променя във времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към трудовия икономически фактор на растежа и коефициента на
еластичността на икономическия продукт към физическия икономически
фактор на растежа; продуктов икономически растеж, който едновременно е
интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж и ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж. Конституира се
при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral value economic growth) [подразбира се
като интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален
продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitially-antineutral
effectivitially-antineutral productly-value economic growth) в икономическото
производство] (*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален ефективностноантинеутрален стойностен прогрес; продуктово-стойностен икономически
растеж, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния
икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и
пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и променливо във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт; продуктовостойностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален стойностен икономически растеж и ефективностноантинеутрален стойностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral value progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктово-стойностен
прогрес* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral productly-value
progress)] (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. променлива пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт) (последното означава, че съотношението между пределната
стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт се
променя във времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния
икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата
стойност към нематериалния икономически продукт; продуктово-стойностен
прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален стойностен
прогрес и ефективностно-антинеутрален стойностен прогрес. Конституира
се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна
диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и
антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitially-antineutral technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на
трудовия икономически фактор и пределната продуктова производителност
на физическия икономически фактор се променя във времето) и променливо
във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор;
технически прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
технически прогрес и ефективностно-антинеутрален технически прогрес.
Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНОНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral effectivitially-neutral economic growth) (ки) – във:
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
35
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral effectivitially-neutral utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктовополезностен икономически растеж* (intensitially-antineutral effectivitiallyneutral productly-utility economic growth) в икономическото потребление] (*) –
продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на материалния икономически продукт е променливо) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния
икономически продукт; продуктово-полезностен икономически растеж, който
едновременно е интензивностно-антинеутрален полезностен икономически
растеж и ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж.
Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен икономически растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitiallyneutral utility progress) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален
ефективностно-неутрален продуктово-полезностен прогрес* (intensitiallyantineutral effectivitially-neutral productly-utility progress)] (*) – продуктово36
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при
променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава,
че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт е променливо) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт; продуктово-полезностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес и ефективностно-неутрален полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral effectivitially-neutral product economic growth) (*) – продуктов икономически растеж, извършван в условията на интензивностноантинеутрален ефективностно-неутрален технически прогрес; продуктов
икономически растеж, който се осъществява едновременно при променлива
във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. променлива
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с
физическия икономически фактор на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия
икономически фактор и пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт
към физическия икономически фактор; продуктов икономически растеж, който едновременно е интензивностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж и ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производст-
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж
и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral effectivitially-neutral value economic growth) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктовостойностен икономически растеж* (intensitially-antineutral effectivitiallyneutral productly-value economic growth) в икономическото производство] (*) –
продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен прогрес; продуктово-стойностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на материалния икономически продукт е променливо) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния
икономически продукт; продуктово-стойностен икономически растеж, който
едновременно е интензивностно-антинеутрален стойностен икономически
растеж и ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж.
Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitiallyneutral value progress) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален
ефективностно-неутрален продуктово-стойностен прогрес* (intensitiallyantineutral effectivitially-neutral productly-value progress)] (*) – продуктовостойностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при
променлива във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното за38
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------местване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава,
че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт е променливо) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата
стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически
продукт; продуктово-стойностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален стойностен прогрес и ефективностно-неутрален
стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж.
неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral effectivitiallyneutral technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия
икономически фактор и пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт
към физическия икономически фактор; технически прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален технически прогрес и ефективностно-неутрален технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
(intensitially-antineutral economic growth) (ки) – във:
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-антинеутрален автономен продуктов икономически
растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически
растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически
растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
40
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
трудово-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral materiallyincremental economic growth) (ки) – във:
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral materially-incremental utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван продуктовополезностен икономически растеж* (intensitially-antineutral materiallyincremental productly-utility economic growth) в икономическото потребление]
(*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към
нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт); продуктовополезностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален полезностен икономически растеж и материално-увеличаван
полезностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен икономически растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral materiallyincremental utility progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален материално-увеличаван продуктово-полезностен прогрес*
(intensitially-antineutral materially-incremental productly-utility progress)] (*) –
продуктово-полезностен прогрес в икономиката, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностно42
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към
нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт); продуктовополезностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
полезностен прогрес и материално-увеличаван полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен
прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral materially-incremental value economic growth) [подразбира се като
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван продуктовостойностен икономически растеж* (intensitially-antineutral materiallyincremental productly-value economic growth) в икономическото производство]
(*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
прогрес; продуктово-стойностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически про43
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към
нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт); продуктовостойностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален стойностен икономически растеж и материално-увеличаван
стойностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция. Вж. неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален
стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral materiallyincremental value progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален материално-увеличаван продуктово-стойностен прогрес*
(intensitially-antineutral materially-incremental productly-value progress)] (*) –
продуктово-стойностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към
нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт); продуктовостойностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес и материално-увеличаван стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
44
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral immateriallyincremental economic growth) (ки) – във:
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral immaterially-incremental utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван продуктовополезностен икономически растеж* (intensitially-antineutral immateriallyincremental productly-utility economic growth) в икономическото потребление]
(*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към
материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт); продуктовополезностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален полезностен икономически растеж и нематериалноувеличаван полезностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция. Вж. неутрален полезностен икономически растеж и
антинеутрален полезностен икономически растеж.
45
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral immateriallyincremental utility progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален нематериално-увеличаван продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-antineutral immaterially-incremental productly-utility progress)]
(*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към
материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт); продуктовополезностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
полезностен прогрес и нематериално-увеличаван полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен
прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyantineutral immaterially-incremental value economic growth) [подразбира се като
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван продуктовостойностен икономически растеж* (intensitially-antineutral immateriallyincremental productly-value economic growth) в икономическото производство]
(*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
прогрес; продуктово-стойностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
46
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към
материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт); продуктовостойностен икономически растеж, който едновременно е интензивностноантинеутрален стойностен икономически растеж и нематериалноувеличаван стойностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция. Вж. неутрален стойностен икономически растеж и
антинеутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral immateriallyincremental value progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален нематериално-увеличаван продуктово-стойностен прогрес* (intensitially-antineutral immaterially-incremental productly-value progress)]
(*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към
материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към мате47
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------риалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт); продуктовостойностен прогрес, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес и нематериално-увеличаван стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral utility economic growth) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален продуктово-полезностен
икономически растеж* (intensitially-antineutral productly-utility economic
growth) в икономическото потребление], антинеутрален полезностен икономически растеж по отношение на пределната норма на полезпостноеквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален
полезностен прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, при който динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване
на икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни
полезностни интензивности на икономическите продукти) се променя във
времето; една от разновидностите на антинеутралния полезностен икономически растеж. Конституира се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция интензивностно-антинеутралният полезностен икономически
растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт MRSUnm(t) се променя във времето, т.е. когато
dMRSU nm (t )
≠0
dt
(когато динамичната пределна полезностна интензивност на материалния
икономически продукт се променя във времето със същия темп, различен от
този на динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния
икономически продукт), или, което е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на ма-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------териалния с нематериалния икономически продукт MRSUmn(t) се променя във
времето, т.е. когато
dMRSU mn (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) материално-интензивен полезностен икономически растеж (същото като нематериално-неинтензивен полезностен
икономически растеж) – когато динамичната пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт намалява във времето, т.е. когато
dMRSU nm (t )
<0
dt
(когато пределната полезностна интензивност на материалния продукт расте
по-бързо от тази на нематериалния продукт) и (2) нематериално-интензивен
полезностен икономически растеж (същото като материално-неинтензивен
полезностен икономически растеж) – когато динамичната пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт намалява във времето се увеличава във времето, т.е. когато
dMRSU nm (t )
>0
dt
(когато пределната полезностна интензивност на нематериалния продукт расте
по-бързо от тази на материалния продукт). Вж. неутрален полезностен икономически растеж, антинеутрален полезностен икономически растеж и интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния полезностен икономически
растеж са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. постоянна полезностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във
във времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-антинеутрален
полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. променлива полезностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. промевлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
(а) материално-изразходващият интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и
променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
(б) нематериално-изразходващият интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето
полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния
икономически
продукт
(респ.
намаляваща
полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ефективностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния полезностен икономически растеж са:
(1) интензивностно-антинеутралният ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във времето) и постоянно във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт;
(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антитинеутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-антинеутралният материално-увеличаван полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически
растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна
норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нема-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------териалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-антинеутралният нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност
към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на
икономическия полезност към нематериалния икономически продукт).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral utility economic growth) (ки) –
във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС*
(intensitially-antineutral utility progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-antineutral
productly-utility progress)], антинеутрален полезностен прогрес по отношение на пределната норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката, при който
динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни полезностни интензивности на икономическите продукти) се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния полезностен прогрес. Конституира се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция интензивностно-антинеутралният полезностен прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт MRSUnm(t) се променя във
времето, т.е. когато
dMRSU nm (t )
≠0
dt
(когато динамичната пределна полезностна интензивност на материалния
икономически продукт се променя във времето със същия темп, различен от
този на динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния
икономически продукт), или, което е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт MRSUmn(t) се променя във
времето, т.е. когато
dMRSU mn (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) материално-интензивен полезностен
прогрес (същото като нематериално-неинтензивен полезностен прогрес) – когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване
на нематериалния с материалния икономически продукт намалява във времето,
т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSU nm (t )
<0
dt
(когато пределната полезностна интензивност на материалния продукт расте
по-бързо от тази на нематериалния продукт) и (2) нематериално-интензивен
полезностен прогрес (същото като материално-неинтензивен полезностен
прогрес) – когато динамичната пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт намалява във времето се увеличава във времето, т.е. когато
dMRSU nm (t )
>0
dt
(когато пределната полезностна интензивност на нематериалния продукт расте
по-бързо от тази на материалния продукт). Вж. неутрален полезностен прогрес, антинеутрален полезностен прогрес и интензивностно-неутрален полезностен прогрес.
Според екстензивностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния полезностен прогрес са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при постоянна във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. постоянна полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във във времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-антинеутрален
полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето полезностно-интензионална
материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. променлива полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. промевлива пределна норма на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
(а) материално-изразходващият интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. намаляваща полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
(б) нематериално-изразходващият интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. намаляваща полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния полезностен прогрес са:
(1) интензивностно-антинеутралният ефективностно-неутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във
времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антитинеутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-антинеутралният материално-увеличаван полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-антинеутралният нематериално-увеличаван полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС
(intensitially-antineutral utility progress) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен прогрес;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
прогрес;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral product economic growth), антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на пределната
норма на факторното заместване, (*) – продуктов икономически растеж,
извършван в условията на интензивностно-антинеутрален технически прогрес; продуктов икономически растеж, при който динамичната пределна норма
на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори на растежа (съотношението между динамичните пределни продуктови производителности на икономическите фактори) се променя във
времето; една от разновидностите на антинеутралния продуктов икономически растеж. Конституира се в динамичната собствено-производствена икономическа функция. При частния случай на динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция интензивностноантинеутралният продуктов икономически растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа се променя във времето, т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSThl (t )
≠0
dt
(когато пределната продуктова производителност на трудовия икономически
фактор се променя във времето с темп, различен от този на пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор), или, което
е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа се променя във времето, т.е. когато
dMRSTlh (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) трудово-интензивен продуктов икономически
растеж (същото като физическо-неинтензивен продуктов икономически растеж) (като капиталово-неинтензивен продуктов икономически растеж)] – когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на физическия с трудовия икономически фактор (на капитала с труда) намалява във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
<0
dt
(когато пределната продуктова производителност на трудовия фактор расте
по-бързо от тази на физическия фактор) и (2) физическо-интензивен продуктов икономически растеж (същото като трудово-неинтензивен продуктов
икономически растеж) – когато динамичната пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия (на капитала с труда)
икономически фактор се увеличава във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
>0
dt
(когато пределната продуктова производителност на физическия фактор расте
по-бързо от тази на трудовия фактор). Вж. неутрален продуктов икономически
растеж, антинеутрален продуктов икономически растеж и интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния продуктов икономически растеж
са (1) екстензивностно-неутралният интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------осъществява едновременно при постоянна във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор на растежа
(респ. постоянна производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор на растежа) и променлива във времето пределна
норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия
икономически фактор на растежа (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически
фактор на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия фактор и тази на физическия
фактор се променя във времето), и (2) екстензивностно-антинеутралният
интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж – когато
продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор на растежа (респ. променлива производствена
физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор на растежа) и променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ.
променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа) [в т.ч. (а) трудовоизразходващият интензивностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. намаляваща производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и
променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор), и (б) физическо-изразходващият интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във
времето производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор (респ. намаляваща производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор) и променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ефективностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния продуктов икономически растеж
са: (1) интензивностно-антинеутралният ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се
осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. променлива пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на
растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор се
променя във времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически
фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт
към физическия икономически фактор на растежа, (2) интензивностноантинеутралният ефективностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на
растежа (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическия продукт към трудовия икономически фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор на растежа, [в т.ч. (а) интензивностно-антинеутралният
трудово-увеличаван продуктов икономически растеж – когато продуктовият
икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия
с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически
фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и
коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия
икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към
трудовия икономически фактор), и (б) интензивностно-антинеутралният физическо-увеличаван продуктов икономически растеж – когато продуктовият
60

1537

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия
с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически
фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор и
коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор)].
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават интензивностно-антинеутрален продуктов микроикономически растеж*
(intensitially-antineutral product microeconomic growth), интензивностноантинеутрален продуктов мезоикономически растеж* (intensitiallyantineutral product mesoeconomic growth) и интензивностно-антинеутрален
продуктов макроикономически растеж* (intensitially-antineutral product
microeconomic growth). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават инидивидуален интензивностно-антинеутрален
продуктов икономически растеж* (individual intensitially-antineutral product
economic growth), фирмен антиинтензивностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж* (firm intensitially-antineutral product economic growth),
обществен интензивностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж* (social intensitially-antineutral product economic growth) и т.н. Според
ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж* (worth intensitiallyantineutral product economic growth), стойностeн интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж* (value intensitiallyantineutral product economic growth), полезностeн интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж* (utility intensitiallyantineutral product economic growth), специфичeн интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж икономически растеж*
(specific intensitially-antineutral product economic growth) и други.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral product economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен продуктов икономически
растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
трудово-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral value economic growth) [подразбира се като интензивностно-антинеутрален продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitially-antineutral productly-value economic growth) в
икономическото производство], антинеутрален стойностен икономически
растеж по отношение на пределната норма на полезпостноеквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес; продуктово-стойностен икономически растеж, при който
динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни
стойностни интензивности на икономическите продукти) се променя във
времето; една от разновидностите на антинеутралния стойностен икономически растеж. Конституира се в динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция интензивностно-антинеутралният стойностен икономически
растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт MRSVnm(t) се променя във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
≠0
dt
(когато динамичната пределна стойностна интензивност на материалния
икономически продукт се променя във времето със същия темп, различен от
този на динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния
икономически продукт), или, което е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт MRSVmn(t) се променя във
времето, т.е. когато
dMRSVmn (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) материално-интензивен стойностен икономически растеж (същото като нематериално-неинтензивен стойностен
икономически растеж) – когато динамичната пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт намалява във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
<0
dt
(когато пределната стойностна интензивност на материалния продукт расте
по-бързо от тази на нематериалния продукт) и (2) нематериално-интензивен
стойностен икономически растеж (същото като материално-неинтензивен
стойностен икономически растеж) – когато динамичната пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт намалява във времето се увеличава във времето, т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSVnm (t )
>0
dt
(когато пределната стойностна интензивност на нематериалния продукт расте
по-бързо от тази на материалния продукт). Вж. неутрален стойностен икономически растеж, антинеутрален стойностен икономически растеж и интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния стойностен икономически
растеж са:
(1)
екстензивностно-неутралният
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. постоянна стойностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на
материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във във
времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. променлива стойностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. промевлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
( а)
материално-изразходващият
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща стойностно-интензионална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
(б )
нематериално-изразходващият
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето
стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща стойностно-интензионална
материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и
променлива във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния стойностен икономически растеж са:
(1)
интензивностно-антинеутралният
ефективностно-неутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във времето) и постоянно във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт;
(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антитинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефици65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност
към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-антинеутралният материално-увеличаван стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически
растеж се осъществява едновременно при променлива във времето пределна
норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния
икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия
стойност към материалния икономически продукт);
(б )
интензивностно-антинеутралният
нематериално-увеличаван
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност
към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-antineutral value economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС*
(intensitially-antineutral value progress) [подразбира се като интензивностноантинеутрален продуктово-стойностен прогрес* (intensitially-antineutral
productly-value progress)], антинеутрален стойностен прогрес по отношение
на пределната норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, при който динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни
стойностни интензивности на икономическите продукти) се променя във
времето; една от разновидностите на антинеутралния стойностен прогрес.
Конституира се в динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
интензивностно-антинеутралният стойностен прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт MRSVnm(t) се променя
във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
≠0
dt
(когато динамичната пределна стойностна интензивност на материалния
икономически продукт се променя във времето със същия темп, различен от
този на динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт), или, което е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт MRSVmn(t) се променя във
времето, т.е. когато
dMRSVmn (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) материално-интензивен стойностен
прогрес (същото като нематериално-неинтензивен стойностен прогрес) – когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване
на нематериалния с материалния икономически продукт намалява във времето,
т.е. когато
dMRSVnm (t )
<0
dt
(когато пределната стойностна интензивност на материалния продукт расте
по-бързо от тази на нематериалния продукт) и (2) нематериално-интензивен
стойностен прогрес (същото като материално-неинтензивен стойностен
прогрес) – когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт намалява
във времето се увеличава във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
>0
dt
(когато пределната стойностна интензивност на нематериалния продукт расте
по-бързо от тази на материалния продукт). Вж. неутрален стойностен прогрес, антинеутрален стойностен прогрес и интензивностно-неутрален
стойностен прогрес.
Според екстензивностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния стойностен прогрес са:
(1)
екстензивностно-неутралният
интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. постоянна стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във във времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. променлива стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. промевлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
( а)
материално-изразходващият
интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. намаляваща стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
(б )
нематериално-изразходващият
интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. намаляваща стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и променлива във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. променлива пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния стойностен прогрес са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
интензивностно-антинеутралният
ефективностно-неутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на
материалния продукт и тази на нематериалния продукт се променя във времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт
и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт;
(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антитинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-антинеутралният материално-увеличаван стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт);
интензивностно-антинеутралният
нематериално-увеличаван
(б )
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществя-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва едновременно при променлива във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. променлива пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия стойност към материалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС
(intensitially-antineutral value progress) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален
интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален стойностен прогрес;
интензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен прогрес;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
прогрес;
интензивностно-антинеутрален стойностен прогрес;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
прогрес;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС*
(intensitially-antineutral technical progress), антинеутрален технически прогрес
по отношение на пределната норма на факторното заместване, (*) – технически прогрес, при който динамичната пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на производствените икономически фактори
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съотношението между динамичните пределни продуктови производителности на икономическите фактори) се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния технически прогрес. Конституира се в динамичната собствено-производствена икономическа функция. При частния случай на динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция интензивностно-антинеутралният технически прогрес се
проявява, когато динамичната пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
се променя във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
≠0
dt
(когато пределната продуктова производителност на трудовия икономически
фактор се променя във времето с темп, различен от този на пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор), или, което
е еквивалентно на първото, когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор се променя във времето, т.е. когато
dMRSTlh (t )
≠ 0.
dt

Той има две разновидности: (1) трудово-интензивен технически прогрес (същото като физическо-неинтензивен технически прогрес) (като капиталовонеинтензивен технически прогрес)] – когато динамичната пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (на капитала с труда) намалява във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
<0
dt
(когато пределната продуктова производителност на трудовия фактор расте
по-бързо от тази на физическия фактор) и (2) физическо-интензивен технически прогрес (същото като трудово-неинтензивен технически прогрес) – когато
динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
физическия с трудовия (на капитала с труда) икономически фактор се увеличава във времето, т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSThl (t )
>0
dt
(когато пределната продуктова производителност на физическия фактор расте
по-бързо от тази на трудовия фактор). Вж. неутрален технически прогрес, антинеутрален технически прогрес и интензивностно-неутрален технически
прогрес.
Според екстензивностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния технически прогрес са (1) екстензивностно-неутралният интензивностно-антинеутрален технически
прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. постоянна производствена физическофакторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и променлива във
времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната
продуктова производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор се променя във времето), и (2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-антинеутрален технически прогрес – когато техническият прогрес
се осъществява едновременно при променлива във времето производствена
трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ.
променлива производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия
икономически фактор) и променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) [в т.ч. (а) трудовоизразходващият интензивностно-антинеутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във
времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. намаляваща производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор),
и (б) физическо-изразходващият интензивностно-антинеутрален технически
прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при на-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растваща във времето производствена физическо-факторна осигуреност на
трудовия икономически фактор (респ. намаляваща производствена трудовофакторна осигуреност на физическия икономически фактор) и променлива във
времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор)].
Според ефективностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-антинеутралния технически прогрес са: (1) интензивностно-антинеутралният ефективностно-неутрален технически
прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия
икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор се променя във времето) и постоянно във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия
икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор, (2) интензивностноантинеутралният ефективностно-антинеутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при променлива във
времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и променливо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор
и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия
икономически фактор, [в т.ч. (а) интензивностно-антинеутралният трудовоувеличаван технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на трудовия с физическия икономически фактор) и нарастващо във времето
съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт
към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (намаляващо във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор), и (б) интензивностно-антинеутралният физическо-увеличаван технически прогрес –
когато техническият прогрес се осъществява едновременно при променлива
във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. променлива пределна норма
на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия
икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически
фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор)].
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС
(intensitially-antineutral technical progress) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален технически програс;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален технически
програс;
интензивностно-антинеутрален автономен технически програс (същото
като антинеутрален технически програс по Дж. Хикс);
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален технически програс;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален технически
програс;
интензивностно-антинеутрален технически програс;
интензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван технически програс;
интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван технически програс;
интензивностно-трудово-антинеутрален автономен технически прогрес
(същото като трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен технически прогрес (същото като физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово-изразходващ интензивностно-антинеутрален технически програс;
физическо-изразходващ
програс.

интензивностно-антинеутрален

технически

ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ТРУДОВО-УВЕЛИЧАВАН
ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral
labourly-incremental product economic growth) (*) – продуктов икономически
растеж, извършван в условията на интензивонстно-антинеутрален трудовоувеличаван технически прогрес; продуктов икономически растеж, който се
осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. променлива пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор
на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната
продуктова производителност на физическия икономически фактор се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически
фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор на растежа (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор); продуктов
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
продуктов икономически растеж и трудово-увеличаван продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов
икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ТРУДОВО-УВЕЛИЧАВАН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral labourly-incremental
technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната продуктова производителност на
физическия икономически фактор се променя във времето) и нарастващо във
времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор
(намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността
на икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически
фактор); технически прогрес, който едновременно е интензивностноантинеутрален технически прогрес и трудово-увеличаван технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ФИЗИЧЕСКО-УВЕЛИЧАВАН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-antineutral
physically-incremental product economic growth) (*) – продуктов икономически
растеж, извършван в условията на интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван технически прогрес; продуктов икономически растеж, който се
осъществява едновременно при променлива във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. променлива пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор
на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната
продуктова производителност на физическия икономически фактор се променя във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически
фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор на растежа (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на
икономическия продукт към физическия икономически фактор); продуктов
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-антинеутрален
продуктов икономически растеж и физическо-увеличаван продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов
икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ФИЗИЧЕСКО-УВЕЛИЧАВАН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-antineutral physicallyincremental technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява
едновременно при променлива във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. променлива пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че
съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната продуктова производителност на
физическия икономически фактор се променя във времето) и нарастващо във
времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор
(намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността
на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента
на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически
фактор); технически прогрес, който едновременно е интензивностноантинеутрален технически прогрес и физическо-увеличаван технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-materially-antineutral
autonomous economic growth) (ки) – във:
интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallymaterially-antineutral autonomous utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-материално-антинеутрален
автономен
продуктовополезностен
икономически
растеж*
(intensitially-materially-antineutral
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до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------autonomous productly-utility economic growth) в икономическото потребление],
материално-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж,
(*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен
прогрес; интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж, при който пределната полезностна интензивност на материалния икономически фактор расте по-бързо от пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически фактор {като полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.

ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-materially-antineutral
autonomous utility progress) [подразбира се като интензивностноматериално-антинеутрален автономен продуктово-полезностен прогрес*
(intensitially-materially-antineutral autonomous productly-utility progress)], материално-антинеутрален автономен полезностен прогрес, (*) – интензивностно-антинеутрален автономен полезностен прогрес, при който пределната полезностна интензивност на материалния икономически фактор расте
по-бързо от пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически фактор {като полезностно-интензионална материално-продуктова
осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t)
е функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически
продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallymaterially-antineutral autonomous value economic growth) [подразбира се като
интензивностно-материално-антинеутрален
автономен
продуктовостойностен
икономически
растеж*
(intensitially-materially-antineutral
autonomous productly-value economic growth) в икономическото производство],
материално-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж,
(*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен
прогрес; интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж, при който пределната стойностна интензивност на материалния икономически фактор расте по-бързо от пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически фактор {като стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-materially-antineutral autonomous value progress) [подразбира се като интензивностно-материалноантинеутрален автономен продуктово-стойностен прогрес* (intensitiallymaterially-antineutral autonomous productly-value progress)], материалноантинеутрален автономен стойностен прогрес, (*) – интензивностноантинеутрален автономен стойностен прогрес, при който пределната
стойностна интензивност на материалния икономически фактор расте побързо от пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически фактор {като стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния
икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е
функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически
продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематери80
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------алния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-materially-antineutral economic growth) (ки)
– във:
интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-materially-antineutral
utility economic growth) (ки) – във:
интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
ИНТЕНЗИВНОСТНО-МАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-materially-antineutral value
economic growth) (ки) – във:
интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-immaterially-antineutral
autonomous economic growth) (ки) – във:
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyimmaterially-antineutral autonomous utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен продуктовополезностен икономически растеж* (intensitially-immaterially-antineutral
autonomous productly-utility economic growth) в икономическото потребление],
81
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж, – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
прогрес; интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж, при който пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически фактор расте по-бързо от пределната полезностна интензивност на материалния икономически фактор {като полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-immaterially-antineutral
autonomous utility progress) [подразбира се като интензивностнонематериално-антинеутрален автономен продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-immaterially-antineutral autonomous productly-utility progress)],
нематериално-антинеутрален автономен полезностен прогрес, – интензивностно-антинеутрален автономен полезностен прогрес, при който пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически фактор расте
по-бързо от пределната полезностна интензивност на материалния икономически фактор {като полезностно-интензионална материално-продуктова
осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t)
е функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически
продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially82
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------immaterially-antineutral autonomous value economic growth) [подразбира се като
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен продуктовостойностен икономически растеж* (intensitially-immaterially-antineutral
autonomous productly-value economic growth) в икономическото производство],
нематериално-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж, – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен стойностен
прогрес; интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж, при който пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически фактор расте по-бързо от пределната стойностна интензивност на материалния икономически фактор {като стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е функцията по отношение на времето
на обема на материалния икономически продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална
стойностна диспозиционна икономическа функция.

ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-immaterially-antineutral
autonomous value progress) [подразбира се като интензивностнонематериално-антинеутрален автономен продуктово-стойностен прогрес* (intensitially-immaterially-antineutral autonomous productly-value progress)],
нематериално-антинеутрален автономен стойностен прогрес, – интензивностно-антинеутрален автономен стойностен прогрес, при който пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически фактор расте
по-бързо от пределната стойностна интензивност на материалния икономически фактор {като стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт m(t)/n(t) [респ. стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния
икономически продукт n(t)/m(t)] остава постоянна във времето, където m(t) е
функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически
продукт, а n(t) е функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт}. Конституира се при динамичната двупродук-
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------това материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа
функция.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-immaterially-antineutral economic growth)
(ки) – във:
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕМАТЕРИАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-immaterially-antineutral
utility economic growth) (ки) – във:
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (intensitially-neutral autonomous economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален
интензивностно-неутрален
автономен
стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral autonomous utility
economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН ПОЛЕЗНОСТЕН
ПРОГРЕС (intensitially-neutral autonomous utility progress) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН
СТОЙНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral autonomous value economic
growth) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален
интензивностно-неутрален
автономен
стойностен икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН
СТОЙНОСТЕН
ПРОГРЕС (intensitially-neutral autonomous value progress) (ки) – във:
екстензивностно-неутрален
интензивностно-неутрален
автономен
стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral economic growth) (ки) – във:
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyneutral effectivitially-antineutral utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктовополезностен икономически растеж* (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral productly-utility economic growth) в икономическото потребление]
(*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във
времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност
към нематериалния икономически продукт; продуктово-полезностен икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж и ефективностно-антинеутрален полезностен
85
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален полезностен икономически растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral utility progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален
ефективностно-антинеутрален
продуктово-полезностен
прогрес*
(intensitially-neutral effectivitially-antineutral productly-utility progress)] (*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна
интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във
времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност
към нематериалния икономически продукт; продуктово-полезностен прогрес,
който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен прогрес и
ефективностно-антинеутрален полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
effectivitially-antineutral product economic growth) (*) – продуктов икономически растеж, извършван в условията на интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален технически прогрес; продуктов икономически растеж,
който се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия
икономически фактор на растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически
86
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и
пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във времето) и променливо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор на растежа и коефициента на еластичността на
икономическия продукт към физическия икономически фактор на растежа;
продуктов икономически растеж, който едновременно е интензивностнонеутрален
продуктов
икономически
растеж
и
ефективностноантинеутрален продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и антинеутрален
продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitiallyneutral effectivitially-antineutral value economic growth) [подразбира се като интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктовостойностен икономически растеж* (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral productly-value economic growth) в икономическото производство]
(*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията
на интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
прогрес; продуктово-стойностен икономически растеж, който се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във
времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност
към нематериалния икономически продукт; продуктово-стойностен икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж и ефективностно-антинеутрален стойностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова матери87
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж.
неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral value progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален
ефективностно-антинеутрален
продуктово-стойностен
прогрес*
(intensitially-neutral effectivitially-antineutral productly-value progress)] (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна
интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във
времето) и променливо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност
към нематериалния икономически продукт; продуктово-стойностен прогрес,
който едновременно е интензивностно-неутрален стойностен прогрес и
ефективностно-антинеутрален стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ЕФЕКТИВНОСТНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitiallyantineutral technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия
икономически фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във времето) и променливо във
88
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор;
технически прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален технически прогрес и ефективностно-антинеутрален технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален
технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral effectivitially-neutral
economic growth) (ки) – във:
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
effectivitially-neutral utility economic growth) [подразбира се като интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктово-полезностен
икономически растеж* (intensitially-neutral effectivitially-neutral productlyutility economic growth) в икономическото потребление] (*) – продуктовополезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен прогрес; продуктовополезностен икономически растеж, който се се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава,
че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт е постоянно) и постоянно във времето
съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластич89
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт; продуктово-полезностен икономически растеж, който едновременно е
интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж и ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж. Конституира се при
динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен икономически
растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitially-neutral utility
progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален ефективностнонеутрален продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-neutral effectivitially-neutral productly-utility progress)] (*) – продуктово-полезностен прогрес в
икономиката, който се се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна
норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението
между пределната полезностна интензивност на материалния икономически
продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт е постоянно) и постоянно във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт; продуктовополезностен прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен прогрес и ефективностно-неутрален полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен
прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral effectivitially-neutral product economic growth) (*) – продуктов икономически растеж,
извършван в условията на интензивностно-неутрален ефективностнонеутрален технически прогрес; продуктов икономически растеж, който се се
осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономи90
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор на растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор
на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната
продуктова производителност на физическия икономически фактор) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор на растежа; продуктов икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж и
ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж. Конституира се
при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral effectivitially-neutral value economic growth) [подразбира се като интензивностнонеутрален ефективностно-неутрален продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitially-neutral effectivitially-neutral productly-value
economic growth) в икономическото производство] (*) – продуктовостойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен прогрес; продуктовостойностен икономически растеж, който се се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава,
че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт е постоянно) и постоянно във времето
съотношение между коефициента на еластичността на икономическата
стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически
продукт; продуктово-стойностен икономически растеж, който едновременно е
интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж и ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж. Конституира се при
91
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен икономически
растеж и антинеутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitially-neutral value
progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален ефективностнонеутрален
продуктово-стойностен
прогрес*
(intensitially-neutral
effectivitially-neutral productly-value progress)] (*) – продуктово-стойностен
прогрес в икономиката, който се се осъществява едновременно при постоянна
във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с
нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния
икономически продукт е постоянно) и постоянно във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към
материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на
икономическата стойност към нематериалния икономически продукт; продуктово-стойностен прогрес, който едновременно е интензивностнонеутрален стойностен прогрес и ефективностно-неутрален стойностен
прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ЕФЕКТИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-neutral effectivitially-neutral technical
progress) (*) – технически прогрес, който се се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с
физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението
между пределната продуктова производителност на трудовия икономически
фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор) и постоянно във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фак92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор; технически прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален технически прогрес и ефективностно-неутрален
технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически
прогрес и антинеутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален
интензивностно-неутрален
автономен
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален трудово-увеличаван продуктов икономически
растеж;
интензивностно-неутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
трудово-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral materially-incremental
economic growth) (ки) – във:
интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
materially-incremental utility economic growth) [подразбира се като интензивностно-неутрален материално-увеличаван продуктово-полезностен икономически растеж* (intensitially-neutral materially-incremental productly-utility
economic growth) в икономическото потребление] (*) – продуктовополезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен прогрес; продуктовополезностен икономически растеж, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния
икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата
полезност към материалния икономически продукт); продуктово-полезностен
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж и материално-увеличаван полезностен икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж.
неутрален полезностен икономически растеж и антинеутрален полезностен
икономически растеж.
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral materially-incremental utility
progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален материалноувеличаван продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-neutral materiallyincremental productly-utility progress)] (*) – продуктово-полезностен прогрес в
икономиката, който се осъществява едновременно при постоянна във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния
икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и
пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата полезност към
материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на
икономическата полезност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния
икономически продукт); продуктово-полезностен прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен прогрес и материалноувеличаван полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
materially-incremental value economic growth) [подразбира се като интензивностно-неутрален материално-увеличаван продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitially-neutral materially-incremental productly-value
economic growth) в икономическото производство] (*) – продуктовостойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен прогрес; продуктовостойностен икономически растеж, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. пос96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата
стойност към материалния икономически продукт); продуктово-стойностен
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален
стойностен икономически растеж и материално-увеличаван стойностен
икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален
стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
МАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral materially-incremental value
progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален материалноувеличаван продуктово-стойностен прогрес* (intensitially-neutral materiallyincremental productly-value progress)] (*) – продуктово-стойностен прогрес в
икономиката, който се осъществява едновременно при постоянна във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния
икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и
пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическата стойност към
материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на
икономическата стойност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефи97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт); продуктово-стойностен прогрес, който едновременно е
интензивностно-неутрален стойностен прогрес и материално-увеличаван
стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж.
неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral immaterially-incremental
economic growth) (ки) – във:
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
immaterially-incremental utility economic growth) [подразбира се като интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван продуктово-полезностен
икономически растеж* (intensitially-neutral immaterially-incremental productlyutility economic growth) в икономическото потребление] (*) – продуктовополезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен прогрес; продуктовополезностен икономически растеж, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата по98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лезност към нематериалния икономически продукт); продуктово-полезностен
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж и нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален полезностен икономически растеж и антинеутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral immaterially-incremental
utility progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-neutral
immaterially-incremental productly-utility progress)] (*) – продуктовополезностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт); продуктово-полезностен
прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален полезностен прогрес и нематериално-увеличаван полезностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral
immaterially-incremental value economic growth) [подразбира се като интензив99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно-неутрален нематериално-увеличаван продуктово-стойностен
икономически растеж* (intensitially-neutral immaterially-incremental productlyvalue economic growth) в икономическото производство] (*) – продуктовостойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен прогрес; продуктовостойностен икономически растеж, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата
стойност към нематериалния икономически продукт); продуктово-стойностен
икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален
стойностен икономически растеж и нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален стойностен икономически растеж и антинеутрален
стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН НЕМАТЕРИАЛНО-УВЕЛИЧАВАН
СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral immaterially-incremental
value progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван продуктово-стойностен прогрес* (intensitially-neutral
immaterially-incremental productly-value progress)] (*) – продуктовостойностен прогрес в икономиката, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния икономически продукт и пределната стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния
икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическата
стойност към нематериалния икономически продукт); продуктово-стойностен
прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален стойностен прогрес и нематериално-увеличаван стойностен прогрес. Конституира се при динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral utility economic growth) [подразбира се като
интензивностно-неутрален продуктово-полезностен икономически растеж* (intensitially-neutral productly-utility economic growth) в икономическото
потребление], неутрален полезностен икономически растеж по отношение
на пределната норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален полезностен прогрес; продуктовополезностен икономически растеж, при който динамичната пределна норма на
полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни полезностни интензивности на
икономическите продукти) остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния полезностен икономически растеж. Конституира
се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция интензивностно-неутралният полезностен икономически растеж се проявява, когато
динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт MRSUnm(t) е постоянна
във времето, т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSU nm (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна полезностна интензивност на материалния
икономически продукт расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт). Величината MRSUnm(t) от своя страна се определя по формулата
MRSU nm (t ) =

MI (m(t ), n(t ))
dn(t )
= − mu
,
dm(t )
MI nu (m(t ), n(t ))

където MImu (m(t), n(t)) е динамичната пределна полезностна интензивност на
материалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI mu (m(t ), n(t )) =

∂TU (t )
,
∂m(t )

а MInu (m(t), n(t)) е динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI nu (m(t ), n(t )) =

∂TU (t )
,
∂n(t )

където TU(t) е функцията по отношение на времето на обема на общата икономическа полезност, m(t) – функцията по отношение на времето на обема на
материалния икономически продукт, n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Същото е да се каже,
че интензивностно-неутралният полезностен икономически растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически фактор MRSUmn(t)
е постоянна във времето, т.е. когато
dMRSU mn (t )
= 0.
dt

Величината MRSUmn(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSU mn (t ) =

MI nu (m(t ), n(t ))
dm(t )
=−
.
dn(t )
MI mu (m(t ), n(t ))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вж. неутрален полезностен икономически растеж и интензивностноантинеутрален полезностен икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния полезностен икономически растеж
са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически
растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. постоянна полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с
нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и
тази на нематериалния продукт остава постоянно във времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. променлива полезностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
(а) материално-изразходващият интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето полезностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване
на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(б) нематериално-изразходващият интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически
растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния
икономически продукт (респ. намаляваща полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване
на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния полезностен икономически растеж
са:
(1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически
растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна
норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт остава постоянно във времето) и постоянно във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт;
(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-неутралният материално-увеличаван полезностен
икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма
на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-неутралният нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж – когато продуктово-полезностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма
на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение
между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт).
Разновидности на интензивностно неутралния полезностен икономически
растеж са нулевият интензивностно-неутрален полезностен икономически
растеж, отрицателният интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж и положителният интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intensitially-neutral utility economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral utility progress) [подразбира се като интензивностнонеутрален продуктово-полезностен прогрес* (intensitially-neutral productlyutility progress)], неутрален полезностен прогрес по отношение на пределната норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) –
продуктово-полезностен прогрес в икономиката полезностен прогрес, при
който динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни полезностни интензивности на икономическите продукти) остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния полезностен
прогрес. Конституира се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа
функция интензивностно-неутралният полезностен прогрес се проявява, когато
динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт MRSUnm(t) е постоянна
във времето, т.е. когато
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dMRSU nm (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна полезностна интензивност на материалния
икономически продукт расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт). Величината MRSUnm(t) от своя страна се определя по формулата
MRSU nm (t ) =

MI (m(t ), n(t ))
dn(t )
= − mu
,
dm(t )
MI nu (m(t ), n(t ))

където MImu (m(t), n(t)) е динамичната пределна полезностна интензивност на
материалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI mu (m(t ), n(t )) =

∂TU (t )
,
∂m(t )

а MInu (m(t), n(t)) е динамичната пределна полезностна интензивност на нематериалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI nu (m(t ), n(t )) =

∂TU (t )
,
∂n(t )

където TU(t) е функцията по отношение на времето на обема на общата икономическа полезност, m(t) – функцията по отношение на времето на обема на
материалния икономически продукт, n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Същото е да се каже,
че интензивностно-неутралният полезностен прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически фактор MRSUmn(t) е постоянна
във времето, т.е. когато
dMRSU mn (t )
= 0.
dt

Величината MRSUmn(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSU mn (t ) =

MI nu (m(t ), n(t ))
dm(t )
=−
.
dn(t )
MPmu (m(t ), n(t ))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вж. неутрален полезностен прогрес и интензивностно-антинеутрален полезностен прогрес.
Според екстензивностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния полезностен прогрес са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при постоянна във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. постоянна полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт остава постоянно във времето);
(2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-неутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. променлива полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
(а) материално-изразходващият интензивностно-неутрален полезностен
прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална материалнопродуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на
материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма
на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(б) нематериално-изразходващият интензивностно-неутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при нарастваща във времето полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. намаляваща полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на полезностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния полезностен прогрес са:
(1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната полезностна интензивност
на материалния продукт и тази на нематериалния продукт остава постоянно
във времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия полезност към материалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към
нематериалния икономически продукт;
(2) интензивностно-неутралният ефективностно-антинеутрален полезностен прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-неутралният материално-увеличаван полезностен
прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-неутралният нематериално-увеличаван полезностен
прогрес – когато продуктово-полезностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия полезност към материалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия полезност към нематериалния икономически продукт).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (intensitially-neutral utility progress) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален полезностен прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален полезностен
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен прогрес;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен прогрес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен прогрес;
интензивностно-неутрален полезностен прогрес;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен прогрес;
нематериално-изразходващ
прогрес.

интензивностно-неутрален

полезностен

ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (intensitially-neutral product economic growth), неутрален продуктов икономически растеж по отношение на пределната норма на факторното заместване, – продуктов икономически растеж, извършван в условията
на интензивностно-неутрален технически прогрес; продуктов икономически
растеж, при който динамичната пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на производствените икономически фактори на
растежа (съотношението между динамичните пределни продуктови производителности на икономическите фактори) остава постоянна във времето; една
от разновидностите на неутралния продуктов икономически растеж. Конституира се в динамичната собствено-производствена икономическа функция.
При частния случай на динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция интензивностно-неутралният продуктов
икономически растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа MRSThl(t) е постоянна във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна продуктова производителност на трудовия
икономически фактор расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор). Величината MRSThl(t) от своя страна се определя по формулата
MRSThl (t ) =

MPlq (l (t ), h(t ))
dh(t )
=−
,
dl (t )
MPhq (l (t ), h(t ))

където MPlq (l(t), h(t)) е динамичната пределна продуктова производителност на
трудовия икономически фактор, представляваща съотношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dq(t )
MPlq (l (t ), h(t )) =
,
dl (t )
а MPhq (l(t), h(t)) е динамичната пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор, представляваща съотношението
MPhq (l (t ), h(t )) =

dq(t )
,
dh(t )

където q(t) е функцията по отношение на времето на обема на икономическия
продукт, l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор, h(t) – функцията по отношение на времето
на обема на физическия производствен икономически фактор. Същото е да се
каже, че интензивностно-неутралният продуктов икономически растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа
MRSTlh(t) е постоянна във времето, т.е. когато
dMRSTlh (t )
= 0.
dt

Величината MRSTlh(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSTlh (t ) =

MPhq (l (t ), h(t ))
dl (t )
=−
.
dh(t )
MPlq (l (t ), h(t ))

Вж. неутрален продуктов икономически растеж и интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-неутралния продуктов икономически растеж са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето производствена трудовофакторна осигуреност на физическия икономически фактор на растежа (респ.
постоянна производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор на растежа) и постоянна във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на
растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продук112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор остава постоянно във времето), и (2) екстензивностно-антинеутралният интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият
икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор на растежа (респ. променлива производствена физическофакторна осигуреност на трудовия икономически фактор на растежа) и постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на физическия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. постоянна
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа) [в т.ч. (а) трудовоизразходващият интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. намаляваща производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване
на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна
норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия
икономически фактор), и (б) физическо-изразходващият интензивностнонеутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор (респ. намаляваща производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор) и постоянна във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор)].
Според ефективностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-неутралния продуктов икономически растеж са:
(1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на
растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова произво113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор остава постоянно
във времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор
на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към
физическия икономически фактор на растежа, и (2) интензивностнонеутралният ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор на
растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическия продукт към трудовия икономически фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор на растежа, [в т.ч. (а) интензивностно-неутралният трудово-увеличаван продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с
трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента
на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически
фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор), и (б) интензивностно-неутралният физическоувеличаван продуктов икономически растеж – когато продуктовият икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и
нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на
икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента
на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и кое114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор)].
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават интензивностно-неутрален продуктов
микроикономически
растеж*
(intensitially-neutral product microeconomic growth), интензивностнонеутрален продуктов мезоикономически растеж* (intensitially-neutral
product mesoeconomic growth) и интензивностно-неутрален продуктов макроикономически растеж* (intensitially-neutral product microeconomic growth).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават инидивидуален интензивностно-неутрален продуктов икономически
растеж* (individual intensitially-neutral product economic growth), фирмен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж* (firm
intensitially-neutral product economic growth), обществен интензивностнонеутрален продуктов икономически растеж* (social intensitially-neutral
product economic growth) и т.н. Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен интензивностно-неутрален продуктов икономически
растеж* (worth intensitially-neutral product economic growth), стойностeн
интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж* (value
intensitially-neutral product economic growth), полезностeн интензивностнонеутрален продуктов икономически растеж* (utility intensitially-neutral
product economic growth), специфичeн интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж икономически растеж* (specific intensitiallyneutral product economic growth) и други.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (intensitially-neutral product economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-неутрален трудово-увеличаван продуктов икономически
растеж;
интензивностно-неутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
линия на битруфизния интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на нулевия битруфизен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
нулев битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически
растеж);
нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
отрицателен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
отрицателен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
положителен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. положителен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
положителен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (intensitially-neutral value economic growth) [подразбира се като
интензивностно-неутрален продуктово-стойностен икономически растеж* (intensitially-neutral productly-value economic growth) в икономическото
производство], неутрален стойностен икономически растеж по отношение
на пределната норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в условията на интензивностно-неутрален стойностен прогрес; продуктово116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностен икономически растеж, при който динамичната пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни стойностни интензивности на
икономическите продукти) остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния стойностен икономически растеж. Конституира се
в динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция интензивностно-неутралният стойностен икономически растеж се проявява, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт MRSVnm(t) е постоянна
във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна стойностна интензивност на материалния
икономически продукт расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт). Величината MRSVnm(t) от своя страна се определя по формулата
MRSVnm (t ) =

MI (m(t ), n(t ))
dn(t )
= − mv
,
dm(t )
MI nv (m(t ), n(t ))

където MImv (m(t), n(t)) е динамичната пределна стойностна интензивност на
материалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI mv (m(t ), n(t )) =

∂TU (t )
,
∂m(t )

а MInv (m(t), n(t)) е динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI nv (m(t ), n(t )) =

∂TV (t )
,
∂n(t )

където TV(t) е функцията по отношение на времето на обема на общата икономическа стойност, m(t) – функцията по отношение на времето на обема на
материалния икономически продукт, n(t) – функцията по отношение на вре117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето на обема на нематериалния икономически продукт. Същото е да се каже,
че интензивностно-неутралният стойностен икономически растеж се проявява,
когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически фактор MRSVmn(t) е
постоянна във времето, т.е. когато
dMRSVmn (t )
= 0.
dt

Величината MRSVmn(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSVmn (t ) =

MI nv (m(t ), n(t ))
dm(t )
=−
.
dn(t )
MI mv (m(t ), n(t ))

Вж. неутрален стойностен икономически растеж и интензивностноантинеутрален стойностен икономически растеж.
Според екстензивностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния стойностен икономически растеж
са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически
растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. постоянна стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване
на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението
между пределната стойностна интензивност на материалния продукт и тази на
нематериалния продукт остава постоянно във времето);
(2)
екстензивностно-антинеутралният
интензивностно-неутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при променлива във времето
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. променлива стойностно-интензионална
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
(а) материално-изразходващият интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностноинтензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща стойностно-интензионална нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна
във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна
норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт);
(б) нематериално-изразходващият интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически
растеж се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностноинтензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща стойностно-интензионална материалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна
във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна
норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт).
Според ефективностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния стойностен икономически растеж са:
(1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма
на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт
остава постоянно във времето) и постоянно във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2)
интензивностно-неутралният
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност
към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-неутралният материално-увеличаван стойностен
икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма
на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния
икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия
стойност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-неутралният нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж – когато продуктово-стойностният икономически растеж се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма
на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между
коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния
икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия
стойност към нематериалния икономически продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на интензивностно неутралния стойностен икономически
растеж са нулевият интензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж, отрицателният интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж и положителният интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (intensitially-neutral value economic growth) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (intensitially-neutral value progress) [подразбира се като интензивностно-неутрален
продуктово-стойностен
прогрес*
(intensitially-neutral
productly-value
progress)], неутрален стойностен прогрес по отношение на пределната
норма на полезпостно-еквивалентното продуктово заместване, (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката стойностен прогрес, при който
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на
икономическите продукти (съотношението между динамичните пределни
стойностни интензивности на икономическите продукти) остава постоянна
във времето; една от разновидностите на неутралния стойностен прогрес.
Конституира се в динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
интензивностно-неутралният стойностен прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт MRSVnm(t) е постоянна
във времето, т.е. когато
dMRSVnm (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна стойностна интензивност на материалния
икономически продукт расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт). Величината MRSVnm(t) от своя страна се определя по формулата
MRSVnm (t ) =

MI (m(t ), n(t ))
dn(t )
= − mv
,
dm(t )
MI nv (m(t ), n(t ))

където MImv (m(t), n(t)) е динамичната пределна стойностна интензивност на
материалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI mv (m(t ), n(t )) =

∂TV (t )
,
∂m(t )

а MInv (m(t), n(t)) е динамичната пределна стойностна интензивност на нематериалния икономически продукт, представляваща съотношението
MI nv (m(t ), n(t )) =

∂TV (t )
,
∂n(t )

където TV(t) е функцията по отношение на времето на обема на общата икономическа стойност, m(t) – функцията по отношение на времето на обема на
материалния икономически продукт, n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния икономически продукт. Същото е да се каже,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че интензивностно-неутралният стойностен прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически фактор MRSVmn(t) е постоянна във
времето, т.е. когато
dMRSVmn (t )
= 0.
dt

Величината MRSVmn(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSVmn (t ) =

MI nv (m(t ), n(t ))
dm(t )
=−
.
dn(t )
MPmv (m(t ), n(t ))

Вж. неутрален стойностен прогрес и интензивностно-антинеутрален
стойностен прогрес.
Според екстензивностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния стойностен прогрес са:
(1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето стойностно-интензионална материалнопродуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. постоянна стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на
материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма
на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на материалния продукт и тази на нематериалния продукт
остава постоянно във времето);
(2)
екстензивностно-антинеутралният
интензивностно-неутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при променлива във времето стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт
(респ. променлива стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) и постоянна във времето
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с
материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на
стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт), в т.ч.:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) материално-изразходващият интензивностно-неутрален стойностен
прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностно-интензионална материалнопродуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ. намаляваща стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на
материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна норма
на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт);
(б) нематериално-изразходващият интензивностно-неутрален стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт (респ.
намаляваща стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност
на материалния икономически продукт) и постоянна във времето пределна
норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт).
Според ефективностната класификация на стойностния прогрес разновидности на интензивностно-неутралния стойностен прогрес са:
(1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален стойностен
прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) (последното означава, че съотношението между пределната стойностна интензивност на
материалния продукт и тази на нематериалния продукт остава постоянно във
времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт;
(2)
интензивностно-неутралният
ефективностно-антинеутрален
стойностен прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и променливо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт, в т.ч.:
(а) интензивностно-неутралният материално-увеличаван стойностен
прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт и коефициента
на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт);
(б) интензивностно-неутралният нематериално-увеличаван стойностен
прогрес – когато продуктово-стойностният прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт (респ. постоянна пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към материалния икономически продукт (намаляващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия стойност към материалния икономически
продукт и коефициента на еластичността на икономическия стойност към нематериалния икономически продукт).
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (intensitially-neutral value progress) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален стойностен прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален стойностен
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен прогрес;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен прогрес;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен прогрес;
интензивностно-неутрален стойностен прогрес;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен прогрес;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-neutral technical progress), неутрален технически прогрес по отношение
на пределната норма на факторното заместване, – технически прогрес, при
който динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори (съотношението между динамичните пределни продуктови производителности на икономическите
фактори) остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния технически прогрес. Конституира се в динамичната собственопроизводствена икономическа функция. При частния случай на динамичната
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция интензивностно-неутралният технически прогрес се проявява, когато динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия
с трудовия икономически фактор MRSThl(t) е постоянна във времето, т.е. когато
dMRSThl (t )
=0
dt
(когато динамичната пределна продуктова производителност на трудовия
икономически фактор расте във времето със същия темп, както и при този на
динамичната пределна продуктова производителност на физическия иконо-

126

1603

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактор). Величината MRSThl(t) от своя страна се определя по формулата
MRSThl (t ) =

MPlq (l (t ), h(t ))
dh(t )
=−
,
dl (t )
MPhq (l (t ), h(t ))

където MPlq (l(t), h(t)) е динамичната пределна продуктова производителност на
трудовия икономически фактор, представляваща съотношението
MPlq (l (t ), h(t )) =

dq(t )
,
dl (t )

а MPhq (l(t), h(t)) е динамичната пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор, представляваща съотношението
MPhq (l (t ), h(t )) =

dq(t )
,
dh(t )

където q(t) е функцията по отношение на времето на обема на икономическия
продукт, l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор, h(t) – функцията по отношение на времето
на обема на физическия производствен икономически фактор. Същото е да се
каже, че интензивностно-неутралният технически прогрес се проявява, когато
динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
трудовия с физическия икономически фактор MRSTlh(t) е постоянна във времето, т.е. когато
dMRSTlh (t )
= 0.
dt

Величината MRSTlh(t) от своя страна от своя страна се определя по формулата
MRSTlh (t ) =

MPhq (l (t ), h(t ))
dl (t )
=−
.
dh(t )
MPlq (l (t ), h(t ))

Вж. неутрален технически прогрес и интензивностно-антинеутрален технически прогрес.
Според екстензивностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-неутралния технически прогрес са: (1) екстензивностно-неутралният интензивностно-неутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при постоянна във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. постоянна производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и постоянна във времето пределна
норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия
икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор)
(последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор остава постоянно във времето), и (2) екстензивностно-антинеутралният интензивностнонеутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява
едновременно при променлива във времето производствена трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (респ. променлива производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор) и постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) [в т.ч. (а) трудово-изразходващият интензивностно-неутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето производствена трудовофакторна осигуреност на физическия икономически фактор (респ. намаляваща
производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически
фактор) и постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
трудовия с физическия икономически фактор), и (б) физическоизразходващият интензивностно-неутрален технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при нарастваща във времето
производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически
фактор (респ. намаляваща производствена трудово-факторна осигуреност на
физическия икономически фактор) и постоянна във времето пределна норма
на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор)].
Според ефективностната класификация на техническия прогрес разновидности на интензивностно-неутралния технически прогрес са: (1) интензивностно-неутралният ефективностно-неутрален технически прогрес – когато
техническият прогрес се осъществява едновременно при постоянна във време128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с
трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между пределната продуктова
производителност на трудовия фактор и тази на физическия фактор остава
постоянно във времето) и постоянно във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към
физическия икономически фактор, и (2) интензивностно-неутралният ефективностно-антинеутрален технически прогрес – когато техническият прогрес
се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и променливо във
времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността
на икономическия продукт към физическия икономически фактор, [в т.ч. (а)
интензивностно-неутралният трудово-увеличаван технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при постоянна във
времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на
продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на
еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор
и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия
икономически фактор (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към
трудовия икономически фактор), и (б) интензивностно-неутралният физическо-увеличаван технически прогрес – когато техническият прогрес се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
(респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на
трудовия с физическия икономически фактор) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към
физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор (намаляващо във вре129

1606

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността
на икономическия продукт към физическия икономически фактор)].
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (intensitially-neutral technical progress) (ки) – във:
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален технически
прогрес;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален технически
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален технически
прогрес;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален технически прогрес;
интензивностно-неутрален технически прогрес;
интензивностно-неутрален трудово-увеличаван технически прогрес;
интензивностно-неутрален физическо-увеличаван технически прогрес;
трудово-изразходващ интензивностно-неутрален технически прогрес;
физическо-изразходващ интензивностно-неутрален технически прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ТРУДОВО-УВЕЛИЧАВАН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral labourlyincremental product economic growth) (*) – продуктов икономически растеж,
извършван в условията на интензивонстно-неутрален трудово-увеличаван
технически прогрес; продуктов икономически растеж, който се осъществява
едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктовоеквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор
на растежа (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното
заместване на трудовия с физическия икономически фактор на растежа)
(последното означава, че съотношението между пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната продуктова
производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във
времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор
на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към
физическия икономически фактор на растежа (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор); продуктов икономически растеж, който едновременно е интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж и трудово-увеличаван продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН ТРУДОВО-УВЕЛИЧАВАН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-neutral labourly-incremental technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява едновременно при постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението между
пределната продуктова производителност на трудовия икономически фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към
трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (намаляващо във
времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор); технически прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален технически
прогрес и трудово-увеличаван технически прогрес. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ФИЗИЧЕСКО-УВЕЛИЧАВАН
ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-neutral physically-incremental product economic growth) (*) – продуктов икономически растеж, извършван в условията на интензивностно-неутрален физическоувеличаван технически прогрес; продуктов икономически растеж, продуктов
икономически растеж, който се осъществява едновременно при постоянна във
времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физи131
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия с трудовия икономически фактор на растежа (респ. постоянна пределна
норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с физическия
икономически фактор на растежа) (последното означава, че съотношението
между пределната продуктова производителност на трудовия икономически
фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт
към физическия икономически фактор на растежа и коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор на
растежа (намаляващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт към трудовия икономически фактор и
коефициента на еластичността на икономическия продукт към физическия
икономически фактор); продуктов икономически растеж, който едновременно
е интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж и физическоувеличаван продуктов икономически растеж. Конституира се при динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и антинеутрален продуктов икономически растеж.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-НЕУТРАЛЕН
ФИЗИЧЕСКО-УВЕЛИЧАВАН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-neutral physically-incremental technical progress) (*) – технически прогрес, който се осъществява едновременно при
постоянна във времето пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (респ. постоянна
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на трудовия с
физическия икономически фактор) (последното означава, че съотношението
между пределната продуктова производителност на трудовия икономически
фактор и пределната продуктова производителност на физическия икономически фактор остава постоянно във времето) и нарастващо във времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия продукт
към физическия икономически фактор и коефициента на еластичността на
икономическия продукт към трудовия икономически фактор (намаляващо във
времето съотношение между коефициента на еластичността на икономическия
продукт към трудовия икономически фактор и коефициента на еластичността
на икономическия продукт към физическия икономически фактор); технически прогрес, който едновременно е интензивностно-неутрален технически
прогрес и физическо-увеличаван технически прогрес. Конституира се при ди132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа
функция. Вж. неутрален технически прогрес и антинеутрален технически
прогрес.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-ТРУДОВО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН
(intensitially-labourlyПРОДУКТОВ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
antineutral autonomous product economic growth) – същото като трудовоантинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-ТРУДОВО-АНТИНЕУТРАЛЕН
АВТОНОМЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС (intensitially-labourly-antineutral autonomous
technical progress) – същото като трудово-антинеутрален технически прогрес
по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-ФИЗИЧЕСКО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН
ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intensitially-physicallyantineutral autonomous product economic growth) – същото като физическоантинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИВНОСТНО-ФИЗИЧЕСКО-АНТИНЕУТРАЛЕН АВТОНОМЕН
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (intensitially-physically-antineutral autonomous
technical progress) – същото като физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс.
ИНТЕНЗИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЛЪЧ (intensional economic ray)
(ки) – във:
полезностно-интензионален икономически лъч (вж. линия на полезностното интензиониране на икономическите продукти);
стойностно-интензионален икономически лъч (вж. линия на стойностното интензиониране на икономическите продукти).
ИНТЕНЗИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКЛИНАЛА* (intensional
economic isocline) (*) – множество от икономически точки във вид на икономическа крива (economic curve) в пространството на икономическите явления, съответствуващи на различни комбинации от използуване на икономическите явления, всяка една от които отговаря на различна по размер икономическа същност при една и съща пределна норма на същностно-еквивалентното
заместване на икономическите явления (което означава, че допирателните на
съответните феноменни икономически изокванти в тези точки имат еднакъв
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------наклон към координатните оси) при някаква елементарна същностностратифицирана икономическа система (вж. и същностно-стратифицирана
икономическа система), която е имплицитно-дефинирана диспозиционна
икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentially-stratified economic system)]
(вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). Изследва
се с помощта на диспозиционната икономическа функция e = φ(f), където f е
векторът на икономическите явления f, съставен от елементите fj, j = 1, 2, …,
m, и разположен в m-мерното пространство на икономическите явления, fj –
обемът на j-тия вид явление, m – броят на видовете явления. Нейни частни
случаи са материално-нематериалната полезностно-интензионална икономическа
изклинала
и
материално-нематериалната
стойностноинтензионална икономическа изклинала.
ИНТЕНЗИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКЛИНАЛА (intensional economic isocline) (ки) – във:
полезностно-интензионална икономическа изоклинала (вж. линия на
полезностното интензиониране на икономическите продукти);
стойностно-интензионална икономическа изоклинала (вж. линия на
стойностното интензиониране на икономическите продукти).
ИНТЕНЗИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ (intensional
economic provideness) (ки) – във:
полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност;
стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност.
ИНТЕНЗИОНАЛНА МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВА ОСИГУРЕНОСТ
НА НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (intensional material-product providenessof the immaterial economic product) (ки) – във:
полезностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт;
стойностно-интензионална материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт.
ИНТЕНЗИОНАЛНА НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВА ОСИГУРЕНОСТ НА МАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (intensional
immaterial-product providenessof the material economic product) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на
материалния икономически продукт;
стойностно-интензионална нематериално-продуктова осигуреност на
материалния икономически продукт.
ИНТЕНЗИОНАЛНА ПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ (intensional product economic provideness) (ки) – във:
полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност;
стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност.
ИНТЕНЗИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ (intensional possibility) (ки) – във:
повърхнина на полезностните интензионални възможности (вж. хълм
на двупродуктовата материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция);
повърхнина на стойностните интензионални възможности (вж. хълм
на двупродуктовата материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция).
ИНТЕНЗИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО МИСЛЕНЕ* (intensional economic trought /thinking/) – икономическо мислене, при което на дадена икономическа система (по определение разбирана като формална икономическа
система) се придават различни системни икономически интерпретации (различни варианти на оприличаване на икономическата система с икономическите обекти), следователно и различни варианти на обектна разпознаваемост
на икономическата система (вж. системна икономическа интерпретация).
Интензионалното икономическо мислене е гъвкаво, тъй като то дава възможност вече конструирана икономическа система според конкретните обстоятелства плаващо да бъде използвана при формализирането, изследването и управляването на различни икономически обекти. Вж. екстензионално икономическо мислене.
ИНТЕНЗИОНИРАНЕ (intensioning) (кд) – във:
диспозиционно икономическо интензиониране (същото като същностно
интензиониране на икономическото явление);
еластичност на икономическата същност към мащаба на икономическото интензиониране;
икономическо интензиониране;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на мащаба на икономическото интензиониране (вж. мащаб на икономическото интензиониране и продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране);
линия на полезностното интензиониране на икономическите продукти;
линия на стойностното интензиониране на икономическите продукти;
мащаб на икономическото интензиониране;
мащаб на полезностното интензиониране на икономическите продукти;
мащаб на стойностното интензиониране на икономическите продукти;
полезностно интензиониране на икономическите продукти;
продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране;
продуктова интензивност на полезностното икономическо интензиониране;
продуктова интензивност на стойностното икономическо интензиониране.
стойностно интензиониране на икономическите продукти.
същностно интензиониране на икономическото явление (същото като
диспозиционно икономическо интензиониране).
ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (intensioning of the economic products) (ки) – във:
линия на полезностното интензиониране на икономическите продукти;
линия на стойностното интензиониране на икономическите продукти.
ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (intensioning
of the economic phenomenon) (ки) – във:
същностно интензиониране на икономическото явление (същото като
диспозиционно икономическо интензиониране).
ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (intensioning of the economic products) (ки) – във:
мащаб на полезностното интензиониране на икономическите продукти;
мащаб на стойностното интензиониране на икономическите продукти;
полезностно интензиониране на икономическите продукти;
стойностно интензиониране на икономическите продукти.
ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inextratensivity of the
economic growth), съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж,
(*) – екстратензитет на икономическия растеж, който е по-голям от нула;
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно изразено положително участие h > 0 на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Екстензитетът на икономическия растеж, който се допълва от интензитета до
темпа на растежа y, е субцялостният екстензитет на икономическия растеж
(последното същото като хипогенен 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.
Частното между интензитета и темпа на растежа е интензивността на икономическия растеж H > 0. (съкратено от инекстратензивност на икономическия
растеж). Съставки на интензитета са суперцялостният екстратензитет на
икономическия растеж, достатъчно-цялостният екстратензитет на икономическия растеж, предимственият екстратензитет на икономическия
растеж, балансираният екстратензитет на икономичесикия растеж, миноритарният екстратензитет на икономическия растеж.
Разновидности на интензитета са интензитетът на продуктовия икономически растеж* (intensivity of the product economic growth) [съкратено от
инекстратензитет на продуктовия икономически растеж* (inextratensivity of the product economic growth)], интензитетът на факторовия икономически растеж* (intensivity of the factor economic growth) [съкратено от
инекстратензитет на факторовия икономически растеж* (inextratensivity
of the factor economic growth)], интензитетът на полезностния икономически растеж* (intensivity of the utility economic growth) [съкратено от инекстратензитет на полезностния икономически растеж* (inextratensivity of
the utility economic growth)], интензитетът на стойностния икономически
растеж* (intensivity of the value economic growth) [съкратено от инекстратензитет на стойностния икономически растеж* (inextratensivity of the
value economic growth)] (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен интензитет на икономическия растеж* (constant intensivity of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) [съкратено от постоянен инекстратензитет на икономическия
растеж* (constant inextratensivity of the economic growth)] (който е понятие на
стационарния икономически растеж) и променлив интензитет на икономическия растеж* (variable intensivity of the economic growth) [съкратено от
променлив инекстратензитет на икономическия растеж* (variable inextratensivity of the economic growth)] (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив интензитет на икономическия растеж* (temporally-variable intensivity of the economic growth) и невремево-променлив интензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable intensivity of the economic growth)]. Промените на интензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на
икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността
на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с
променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори
за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив интензитет
на икономическия растеж. Разновидности на променливия интензитет са (а)
покачващият се интензитет на икономическия растеж* (raising intensivity
of the economic growth) [съкратено от покачващ се инекстратензитет на
икономическия растеж* (raising inextratensivity of the economic growth)], което е интензивиране на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивиране на икономическия растеж) и (б) спадащият интензитет на икономическия растеж* (subsiding intensivity of the economic growth) [съкратено от
спадащ инекстратензитет на икономическия растеж* (subsiding intensivity of the economic growth)], което е субинекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се интензитет образуват понятието за неспадащ интензитет на икономическия растеж*
(unsubsiding intensivity of the economic growth) [което е несубинекстратензивиране на икономическия растеж* (unsubinextratensivition of the economic
growth)], а постоянният и спадащият интензитет образуват понятието за непокачващ се интензитет на икономическия растеж* (unraising intensivity of
the economic growth) [което е неинекстратензивиране на икономическия
растеж* (uninextratensivition of the economic growth)].

ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intensification
of the economic growth), съкратено от инекстратензификация на икономическия растеж, (*) – покачване по отношение на някаква независима промен138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лива (обикновено на времето) на интензивността на икономическия растеж
(съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж), която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на интензитета на икономическия
растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж) в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване
на интензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва инекстратензисуфикация на икономическия растеж* (inextratensisufication of the economic growth) [което е същото като инекстратензифициране на икономическия растеж* (inextratensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва инекстратензидефикация на икономическия растеж* (inextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНТЕНЗИЯ (intension) (кд) – във:
икономическа интензия.
ИНТЕРВАЛ (intrval) (кд) – във:
интервал на доверителност;
интервал на икономическата дискретност (вж. решетъчна икономическа функция);
интервал на икономическото квантуване;
интервал на икономическото регулиране;
интервал на периодичност на икономическата прогноза;
корелационен интервал (вж. честотен спектър на икономическата
система);
оптимален интервал на продуктовия пределен производствен разход при
олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в
микр.);
променлив интервал на икономическата дискретност (вж. решетъчна
икономическа функция);
прост икономически интервал.
ИНТЕРВАЛ НА ДОВЕРИТЕЛНОСТ (confidentiality /confidence/ interval),
доверителен интервал, (в икономиката) – интервал със случайни краища
(граници) c1 и c2, който с вероятност 1 – ε съдържа определено значение на
икономически параметър η (респ. случайна икономическа величина η) при
всяко η. Величините c1 и c2 са известни функции на ε и на извадковите наблю139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дения на случайната икономическа величина с вероятностно разпределение,
зависещо от неизвестния параметър η; те представляват доверителни икономически граници (confidential economic bounds), които отговарят на доверителното икономическо равнище (confidential economic level) ε. Величината 1
– ε може да се разглежда като коефициент на доверие (confidence coefficient)
(в икономиката). Построяването на интервала на доверителност за неизвестния
параметър η се основава върху извадкови наблюдения с “добри” оценки по отношение на η и те имат вероятностно разпределение, което зависи само от η
(при положение че случайната икономическа величина зависи и от други неизвестни параметри, освен η). Статистическите изследвания показват, че найкратките и асимптотично кратките интервали на доверителност се построяват
върху основата на ефективни и асимптотично ефективни оценки (функции на
наблюденията) на параметъра η. Такъв е например интервалът на доверителност за средното икономическо значение (математическото икономическо
очакване) m, който се построява с помощта на n независими наблюдения върху
случайна икономическа величина със средно значение m (характеризираща се
с нормално вероятностно разпределение) и с неизвестна дисперсия. Този интервал е

 x − tε


s
, x + tε
n −1

s 
,
n −1 

където x е извадковото математическо очакване (sample mathematical
expectation), а s2 – дисперсията на случайната икономическа величина. Величината tε е определена чрез n и ε като такова значение на t, за което е валидно
равенството
t

∫ sn−1 ( x) dx = 1 − ε ,
x = −t

където
n
n
−
Γ 
2
1
x  2
2 

sn −1 ( x) =
.   .1 +
π (n − 1) Γ n − 1   n − 1 


 2 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е плътността на разпределението на Стюдънт с n – 1 степени на свобода. Този
интервал на доверителност се построява при положение че функцията на статистическото наблюдение
n −1

x−m
s

има плътност на разпределението на икономическите вероятности sn-1(x).
Интервалът на доверителност се обобщава в понятието за област на доверителност. Вж. икономическа дисперсия.
ИНТЕРВАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСКРЕТНОСТ* (economic discretion interval) при решетъчната икономическа функция – вж. решетъчна икономическа функция.
ИНТЕРВАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСКРЕТНОСТ (economic discretion interval) (ки) – във:
интервал на икономическата дискретност (вж. решетъчна икономическа функция);
променлив интервал на икономическата дискретност (вж. решетъчна
икономическа функция).
ИНТЕРВАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО КВАНТУВАНЕ* (economic quantization inerval) – интервалът pk между значенията xk+1 и xk на входния сигнал x(t)
на дадена икономическа система, която е подложена на икономическо квантуване по равнище. Тези значения съответствуват на две съседни равнища на
икономическото квантуване.
ИНТЕРВАЛ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (economic regulation interval), период на повтаряне на икономическите импулси, – интервал
от време между предните фронтове на регулиращи икономически импулси, в
които импулсна икономическа подсистема [изпълняваща ролята на регулираща икономическа подсистема на система на импулсно икономическо регулиране (респ. на управляваща икономическа подсистема на система на импулсно
икономическо управление)] превръща непрекъснатите входни икономически
въздействия на системата и които предава на регулируемата икономическа
система, респ. на управляваната икономическа подсистема; една от характеристиките за качество на икономическото регулиране. Обикновено интервалът на икономическото регулиране е постоянна величина, но при по-сложни
141

1618

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системи на импулсно икономическо регулиране той може да се изменя съобразно с изискванията към регулиращото икономическо въздействие (респ. към
управляващото икономическо въздействие). Интервалът на регулирането
оказва влияние върху устойчивостта и качеството на импулсното икономическо регулиране и на преходния икономически процес. Важно изискване е, че за
нормалната работа на икономическата система е необходимо времето на икономическото регулиране да бъде по-малко от времето на външните смущаващи, т.е. на нарушаващите икономически въздействия, върху системата и от
периода на нейните собствени колебания (при колебателни икономически системи).
ИНТЕРВАЛ НА ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГНОЗА* (periodicity interval of economic prognosis) (*) – време (период), което
(който) разделя две последователни икономически прогнози на един и същ
икономически обект. Показва как се реализира принципът на непрекъснатост
на икономическото прогнозиране. Непрекъснатостта на икономическото прогнозиране е толкова по-пълна, колкото интервалът на периодичност на икономическата прогноза е по-малък. Вж. хоризонт на икономическата прогноза.
ИНТЕРВАЛ НА ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД ПРИ ОЛИГОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ С ПРЕЧУПЕНА
КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (intrval of the product marginal
production cost in oligopolistic competition with kinked product demand curve)
(ки) – във:
оптимален интервал на продуктовия пределен производствен разход при
олигополистична конкуренция с пречупена крива на продуктовото търсене (в
микр.).
ИНТЕРВАЛНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ
КЪМ ЦЕНАТА (interval product supply elasticity to price) (в микр.) – същото
като средна еластичност на продуктовото предлагане към цената (в микр.).
ИНТЕРВАЛНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ
ЦЕНАТА (interval product demand elasticity to price) (в микр.) – същото като
средна еластичност на продуктовото търсене към цената (в микр.).
ИНТЕРВАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (interval economic quantity
/value/) – икономическа величина, която е дефинирана в границите на опреде142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен период (отрязък) от време, например t1 ≤ t ≤ t2, където t2 – t1 е дължината на
периода (интервала). Конституира се в рамките на дискретната икономика.
Нейни разновидности са интервалната обемна икономическа величина и интервалната средна икономическа величина. Вж. темпоралност на икономическата система.
ИНТЕРВАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (interval economic quantity
/value/) (ки) – във:
интервална икономическа величина;
интервална обемна икономическа величина;
интервална средна икономическа величина.
ИНТЕРВАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (interval economic
elasticity) – вж. икономическа еластичност.
ИНТЕРВАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА (interval economic prognosis /forecaste, prediction/) – икономическа прогноза, при която не се определя
(не се фиксира) еднозначно значение на прогнозирания икономически параметър, а се посочва някакъв интервал, в който той може да приема своето значение. Това е валидно както при прогнозиране на параметъра към даден момент
във времето, така и за определен период от време (в развитие). И в двата случая се използва понятието за диапазон на осъществимост на икономическата
прогноза. Той е интервалът между минималната и максималната граница на
осъществимост на икономическата прогноза. При прилагане на вероятностен
подход се използват съответни функции на икономическите вероятности за
осъществяване на очакваните показатели. Не е задължително най-голямата вероятност да се намира в средата на диапазона – тогава е налице несиметричност на разпределението на икономическите вероятности, която дава информация за степента на оптимизма (респ. на песимизма) по отношение на икономическата прогноза.
ИНТЕРВАЛНА ОБЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (interval volumetric economic quantity /value/) – обемна икономическа величина X (например
продукт, общи приходи, общи разходи и т.н.), която е дефинирана в границите
на определен период от време, например t1 ≤ t ≤ t2, където t2 – t1 е дължината на
периода (интервала). Конституира се в рамките на дискретната икономика.
Обемната икономическа величина за интервал от единица време (например
произведеният продукт за една година) се записва като дискретна икономи143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа функция на времето Xt (t = t1+1, t1+2, …, t2), където Xt е обемната величина за t-ата времева единица (например за t-ата година). Интервалната обемна
икономическа величина може да се изчисли като интегрална обемна икономическа величина въз основа функцията на моментната обемна икономическа
величина чрез формулата
t2

∫ X (t ) dt ,

t =t1

където X(t) е непрекъснатата времева функция на обемната икономическа величина (в качеството й на непрекъснатата функция на моментната обемна величина). Величината X(t) показва какъв е обемът на дадения икономически показател за единица време към момента t (t1 ≤ t ≤ t2). Зависимостта между дискретната интервална обемна икономическа величина Xt за t-ата времева единица
и непрекъснатата функция на моментната обемна величина Xt се определя с
формулата
t

Xt =

∫ X (t ) dt.
t −1

Вж: темпоралност на икономическата система.
ИНТЕРВАЛНА СРЕДНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (interval average economic quantity /value/) – икономическа величина, която се отнася средно
за единица време в границите на определен интервал от време t1 ≤ t ≤ t2, където
t2 – t1 е дължината на интервала. Равна е на частното между интервалната
обемна икономическа величина и дължината на интервала t2 – t1. Конституира
се в рамките на дискретната икономика. Вж. темпоралност на икономическата система.
ИНТЕРВЕНИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (intervence in foreign exchange
market) (ки) – във:
степен на интервениране на валутния пазар (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИОННА АСИМЕТРИЯ (intervention asymmetry) (в межд.) –
положение, при което склонността към интрамаргинални интервенции (в
межд.) и склонността към екстрамаргинални интервенции (в межд.) от централните банки (в макр.) на страните от Европейската валутна система -
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ЕВС (в межд.) не са еднакви помежду си при възникване на допустими
възможности за тяхното използуване.
ИНТЕРВЕНЦИОННА АСИМЕТРИЯ (intervention asymmetry) (ки) – във:
екстрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.);
интервенционна асиметрия (в межд.);
интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.);
нестерилизираща екстрамаргинална интервенционна асиметрия (в
межд.);
нестерилизираща интервенционна асиметрия (в межд.);
нестерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в
межд.);
стерилизираща екстрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.);
стерилизираща интервенционна асиметрия (в межд.);
стерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИОННА СИМЕТРИЯ (intervention symmetry) (в межд.) – положение, при което склонността към интрамаргинални интервенции (в
межд.) и склонността към екстрамаргинални интервенции (в межд.) от централните банки (в макр.) на страните от Европейската валутна система ЕВС (в межд.) са относително еднакви помежду си при възникване на допустими възможности за тяхното използуване.
ИНТЕРВЕНЦИОННИ ТОЧКИ (intervention points) (в межд.) – определени
по силата на фиксирания валутен курс на договорна основа (в межд.) минимално и максимално значения [наречени съответно минимални интервенционни точки (в межд.) и максимални интервенционни точки (в межд.)] на валутния курс (в межд.) на местната валута (в межд.), изразен в паричните единици на основната (ключовата) валута според изискванията на Международния валутен фонд - МВФ (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИОННИ ТОЧКИ (intervention points) (ки) – във:
максимални интервенционни точки (в межд.);
интервенционни точки (в межд.);
минимални интервенционни точки (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРВЕНЦИЯ (intervention) (кд) – във:
активноориентирана нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
активноориентирана стерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
валутна интервенция (в межд.);
вътрешногранична интервенция (в межд.) (същото като интрамаргинална интервенция (в межд.));
експанзионистична интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като експанзионистична нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
експанзионистична нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
експанзионистична нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като експанзионистична нестерилизираща операция на открития пазар (в межд.));
екстрамаргинална интервенция (в межд.);
извънгранична интервенция (в межд.) (същото като екстрамаргинална
интервенция (в межд.));
интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като валутна интервенция (в межд.));
интервенция на открития пазар (в межд.) (същото като операция на открития пазар (в межд.));
интрамаргинална интервенция (в межд.);
маргинална интервенция (в межд.) (същото като екстрамаргинална интервенция (в межд.));
непълна интервенция във валутния пазар (в межд.) (същото като частична интервенция във валутния пазар (в межд.));
нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
нестерилизираща интервенция (в межд.);
нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
нестерилизираща интервенция на открития пазар (в межд.) (същото като нестерилизираща операция на открития пазар (в межд.));
пасивноориентирана нестерилизираща интервенция (в межд.) (същото
като пасивноориентирана нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.));
пасивноориентирана нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пасивноориентирана стерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
пълна интервенция във валутния пазар (в межд.);
пълна интервенция във валутния пазар (в межд.);активноориентирана
нестерилизираща интервенция (в межд.) (същото като активноориентирана
нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в межд.));
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития
пазар (в межд.));
склонност към екстрамаргинални интервенции (в межд.);
склонност към интрамаргинални интервенции (в межд.);
стерилизираща валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща експанзионистична интервенция на открития пазар (същото като стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.));
стерилизираща интервенция (в межд.);
стерилизираща интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
стерилизираща валутна интервенция (в межд.));
стерилизираща интервенция на открития пазар (в межд.);
стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща рестриктивна интервенция на открития пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в
межд.));
частична интервенция във валутния пазар (в межд.);
частична интервенция във валутния пазар (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИЯ ВЪВ ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (intervention in a foreign exchange market) (ки) – във:
непълна интервенция във валутния пазар (в межд.) (същото като частична интервенция във валутния пазар (в межд.));
пълна интервенция във валутния пазар (в межд.);
частична интервенция във валутния пазар (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (foreign exchange market intervention) (в межд.) – същото като валутна интервенция (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (intervention in the foreign exchange market) (ки) – във:
активноориентирана нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
активноориентирана стерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
експанзионистична интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като експанзионистична нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като валутна интервенция (в межд.));
нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
пасивноориентирана нестерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
пасивноориентирана стерилизираща интервенция на валутния пазар (в
межд.);
рестриктивна интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
стерилизираща интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
стерилизираща валутна интервенция (в межд.)).
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР (open market intervention) (в
межд.) – същото като операция на открития пазар (в межд.).
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР (open market intervention) (ки) –
във:
експанзионистична нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като експанзионистична нестерилизираща операция на открития пазар (в межд.));
интервенция на открития пазар (в межд.) (същото като операция на открития пазар (в межд.));
нестерилизираща интервенция на открития пазар (в межд.) (същото като нестерилизираща операция на открития пазар (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития
пазар (в межд.));
стерилизираща експанзионистична интервенция на открития пазар (същото като стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.));
стерилизираща интервенция на открития пазар (в межд.);
стерилизираща рестриктивна интервенция на открития пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в
межд.)).
ИНТЕРЕС (interest) (кд) – във:
запасов икономически интерес (същото като запасова икореномическа
обтизначимост);
запасов инцентитален икономически интерес (същото като запасова инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит);
запасов трансцентитален икономически интерес (същото като запасова
трансцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтитрансцентит);
запасов уницентитален икономически интерес (същото като запасова
уницентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиуницентит);
запасов центитален икономически интерес (същото като запасова центитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтицентит);
изпълнителен икономически интерес (същото като изпълнителна икореномическа обтизначимост);
изпълнителен инцентитален икономически интерес (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиинцентит);
изпълнителен трансцентитален икономически интерес (същото като изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтитрансцентит);
изпълнителен уницентитален икономически интерес (същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен центитален икономически интерес (същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит);
икономически интерес (същото като икореномическа обтизначимост);
икономически интереси.
инцентитален икономически интерес (същото като инцентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит);
коалиция на икономическите интереси;
работен икономически интерес (същото като работна икореномическа
обтизначимост);
работен инцентитален икономически интерес (същото като работна инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит);
работен трансцентитален икономически интерес (същото като работна
трансцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически
обтитрансцентит);
работен уницентитален икономически интерес (същото като работна
уницентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиуницентит);
работен центитален икономически интерес (същото като работна центитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтицентит);
субстатен икономически интерес (същото като субстатна икореномическа обтизначимост);
субстатен инцентитален икономически интерес (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиинцентит);
субстатен трансцентитален икономически интерес (същото като субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтитрансцентит);
субстатен уницентитален икономически интерес (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиуницентит);
субстатен центитален икономически интерес (същото като субстатна
центитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтицентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икономически интерес (същото като сустатантна икореномическа обтизначимост);
сустатантен инцентитален икономически интерес (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиинцентит);
сустатантен трансцентитален икономически интерес (същото като
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит);
сустатантен уницентитален икономически интерес (същото като сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
сустатантен центитален икономически интерес (същото като сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит);
сустатитен икономически интерес (същото като сустатитна икореномическа обтизначимост);
сустатитен инцентитален икономически интерес (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиинцентит);
сустатитен трансцентитален икономически интерес (същото като сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтитрансцентит);
сустатитен уницентитален икономически интерес (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
сустатитен центитален икономически интерес (същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически
обтицентит);
съзидателен икономически интерес (същото като съзидателна икореномическа обтизначимост);
съзидателен инцентитален икономически интерес (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
съзидателен трансцентитален икономически интерес (същото като съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтитрансцентит);

151

1628

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен уницентитален икономически интерес (същото като съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит);
съзидателен центитален икономически интерес (същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически
обтицентит);
сътворителен икономически интерес (същото като сътворителна икореномическа обтизначимост);
сътворителен инцентитален икономически интерес (същото като сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиинцентит);
сътворителен трансцентитален икономически интерес (същото като
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтитрансцентит);
сътворителен уницентитален икономически интерес (същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
сътворителен центитален икономически интерес (същото като сътворителна центитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит);
творчески икономически интерес (същото като творческа икореномическа обтизначимост);
творчески инцентитален икономически интерес (същото като творческа
инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиинцентит);
творчески трансцентитален икономически интерес (същото като творческа трансцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтитрансцентит);
творчески уницентитален икономически интерес (същото като творческа
уницентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтиуницентит);
творчески центитален икономически интерес (същото като творческа
центитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтицентит);
трансцентитален икономически интерес (същото като трансцентитална
икономическа обтизначимост и икономически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически интерес (същото като унисъзидателна икореномическа обтизначимост);
унисъзидателен инцентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиинцентит);
унисъзидателен трансцентитален икономически интерес (същото като
унисъзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтитрансцентит);
унисъзидателен уницентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиуницентит);
унисъзидателен центитален икономически интерес (същото като унисъзидателна центитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтицентит);
уницентитален икономически интерес (същото като уницентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиуницентит);
центитален икономически интерес (същото като центитална икономическа обтизначимост и икономически обтицентит).
ИНТЕРИОН (interion) (кд) – във:
икокореномически интерион;
икономически интерион;
икореномически интерион;
икотехномически интерион;
икоуниреномически интерион.
ИНТЕРИОРАТ (interiorate) (кд) – във:
икокореномически интериорат;
икономически интериорат;
икореномически интериорат;
икотехномически интериорат;
икоуниреномически интериорат.
ИНТЕРПОЛАТОР (interpolator) (ки) – във:
икономически интерполатор (вж. система на програмно икономическо
управление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРПОЛАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МНОГОЧЛЕН (interpolating
economic polynomial) (ки) – във:
обобщен интерполационен икономически многочлен (вж. интерполация на икономически функции).
ИНТЕРПОЛАЦИЯ (interpolation) (кд) – във:
грешка на икономическата интерполация (вж. интерполация на икономически функции)
икономическа интерполация;
интерполация на икономическите функции;
обратна икономическа интерполация;
параболична икономическа интерполация.
ИНТЕРПОЛАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ (economic
functions interpolation) – приближено заместване на някаква икономическа функция f(x) (представяща зависимости в икономическа система), която е зададена
за целия отрязък [a, b] или поне в отделни негови икономически точки xj, j = 0,
1, 2, …, n, с икономическата функция F(x) от някакъв клас, значенията на която в точките xj съвпадат със съответствуващите значения на функцията f(x).
Точките xj, j = 0, 1, 2, …, n, са възлите на икономическата интерполация
(economic interpolation jointes), а F(x) е интерполиращата икономическа
функция (interpolating economic function). В някои случаи се изисква, щото
зададени значения във възлите на икономическата интерполация да приемат не
само интерполиращата икономическа функция, но и нейните производни. На
практика при интерполацията обикновено се оперира с икономически функции, които са зададени в краен брой точки xj, j = 0, 1, 2, …, n, от отрязъка [a, b]
и е необходимо да се идентифицира икономическата функция f(x) за промеждутъчните значения на аргумента. В други от случаите изцяло е известно аналитичното представяне на икономическата функция f(x), но определянето всяко нейно отделно значение е свързано с изчислителни трудности. Тогава за
намирането на значенията на функцията за много от значенията на аргумента
също се прилага методът на интерполацията. Това означава, че по няколко изчислени значения на f(xj), j = 0, 1, 2, …, n, се построява една проста интерполираща икономическа функция, с помощта на която след това се изчисляват
приближените значения на f(x) в останалите точки.
Интерполиращата икономическа функция F(x) обикновено се извежда във
вид на обобщения многочлен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

F ( x) = ∑ ciϕ i ( x),

(1)

i =0

където φi(x) е линейно независима в [a, b] система от икономически функции, а
ci са реални коефициенти. Формулирането на конкретната интерполираща
икономическа функция F(x) за f(x) се състои в извеждането на коефициентите
ci, i = 0, 1, 2, …, n, от условията
n

(2)

∑ ci ϕ i ( x k ) =

f ( xk ), k = 1, 2, ..., n.

i =0

Обобщеният многочлен, притежаващ свойството (2) e обобщен интерполационен икономически многочлен* (general interpolating economic polynomial) за
f(x) по зададена съвкупност от икономически възли. Детерминантата ∆ на системата (2) е различна от нула при всякакъв избор на различни по двойки икономически точки xj от отрязъка [a, b], ако системата от функции φi(x), i = 0, 1,
2, …, n, е система на П. Л. Чебишев в [a, b], т.е. ако всеки обобщен икономически многочлен (1), при който макар и един от коефициентите да е различен
от нула, има в [a, b] не повече от n нули. От това твърдение следват съществуването и единствеността на обобщения интерполационен икономически многочлен
∆i
ϕi ( x),
i =0 ∆
n

F ( x) = ∑

(3)

където ∆i е детерминантата, която се получава от ∆, ако i-тият стълб на нейната матрица се замести със стълба на свободните членове на системата (2). Ако
∆i се разложи по елементите на i-тия стълб (трябва да се има предвид, че
n

∆i =

∑ f ( x j )∆ ji ,
j =0

където ∆ji са алгебричните допълнения на елементите на i-тия стълб на детерминантата ∆), тогава обобщеният интерполационен икономически многочлен
(3) приема вида
F ( x) =

n

n

∆ jk

j =0

k =0

∆

∑ f (x j ) ∑

ϕ k ( x) =

n

∑ f ( x j ) Φ j ( x),
j =0

където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n ∆
jk
Φ j ( x) = ∑
ϕ k ( x)
∆
k =0
са обобщените икономически многочлени, независещи от f(x), които изцяло се
определят от избора на системата от възли на икономическото интерполация.
От изпълнението на условията (2) следва, че
0, ако j ≠ k ,
Φ j ( xk ) = 
1, ако j = k .
С голяма практическа приложимост за интерполацията на икономическите функции се оказва интерполацията на алгебричните многочлени [която е,
т.е. на многочлените по системата от функции 1, x, x2, …, xn. Този метод на интерполационно приближение почива върху предположението, че при неголеми
отрязъци на изменение на x икономическата функция f(x) може достатъчно
много да се приближи с помощта на парабола от някакъв порядък, аналитич1
ният израз на която е алгебричният многочлен. Системата от функции 1, x, x2,
…, xn е система на П. Л. Чебишев и затова тук съществува обобщен интерполационен икономически многочлен и той е единствен. За неговото построяване е необходимо да се намери многочлен, който в една възлова икономическа
точка приема значението 1, а в останалите точки – значението 0. Такова свойство притежава многочленът
1

Относно използването на алгебрични многочлени вж.: Миркович, К. Анализ на факторната обусловеност на икономическия растеж чрез производствени функции с
променливи коефициенти на еластичност на националния доход. – Икономическа
мисъл, кн. 3 от 1990.

Φ i ( x) =

( x − x0 )( x − x1 )...( x − xi −1 )( x − xi +1 )...( x − xn )
.
( xi − x0 )( xi − x1 )...( xi − xi −1 )( xi − xi +1 )...( xi − xn )

Той е равен на 1, когато x = xi, и е равен на 0, когато x = xj, като i ≠ j. Следователно
n

F ( x ) = ∑ f ( xi )
i =1

( x − x0 )( x − x1 )...( x − xi −1 ) × ( x − xi +1 )...( x − xn )
.
( xi − x0 )( xi − x1 )...( xi − xi −1 ) × ( xi − xi +1 )...( xi − xn )

Този израз е обобщен интерполационен икономически многочлен по Ж.
Лагранж* (general interpolating economic polynomial according to Lagrange) и
може да бъде означен с обичайния за този случай символ Ln(x). Когато възлите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическата интерполация се намират на равни разстояния помежду си,
т.е. когато xi+1 = xi + h, i = 0, 1, 2, …, n – 1, тогава този многочлен има вида
s
s (t − 1)(t − 2)...(t − n) n
s C n f ( xi )
Ln ( x) = Ln ( x0 + th) = (−1)
∑ (−1) t − i ,
n!
i =0
n

x − x0
n!
и Cns =
. Обобщеният интерполационен икономичесi!(n − i )!
h
ки многочлен по Ж. Лагранж Ln(x) съвпада с икономическата функция f(x) в
интерполационните възли и в общия случай те се отличават една от друга в
останалите икономически точки. Изключение от това твърдение прави само
случаят, когато икономическата функция е многочлен със степен, която не е
по-голяма от n. Тогава f(x) и Ln(x) тъждествено съвпадат.
Като съвпада с обобщения интерполационен икономически многочлен във
възлите на интерполирането, икономическата функция f(x) може да се отличава от него произволно много в останалите точки. Ако обаче в отрязъка [a, b]
функцията f(x) има непрекъснати производни до n-ни ред и производната f (n)(x)
е диференцируема в [a, b], тогава

където s =

(4)

f ( n +1) (ξ )
f ( x) − Ln ( x) = Rn ( x) =
( x − x0 )( x − x1 )...( x − xn ),
(n + 1)!

където x0 ≤ ξ ≤ xn. Величината Rn(x) се определя като остатъчен член на икономическата интерполация или още като грешка на икономическата интерполация* (economic interpolation error). Като се положи
M n +1 = sup f ( n +1) ( x) ,
x∈[ a ,b ]

се получава
(5)

| Rn ( x) | ≤

M n +1
( x − x0 )( x − x1 )...( x − xn ).
(n + 1)!

Дясната част на израза (4) за зададена икономическа функция f(x) зависи само
от многочлена ( x − x0 )( x − x1 )...( x − xn ), който напълно се определя от възлите
на икономическата интерполация. В някои от случаите изследователят може
по свое усмотрение да избира тези възли, като по този начин да увеличава
точността на интерполирането. Например, ако в качеството на възли на икономическата интерполация се вземат нулите от полинома на П. Л. Чебишев
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tn(x) = cos [n arccos x], |x| ≤ 1, тогава грешката на икономическото интерполиране в отрязъка [–1, 1] за дадената функция f(x) ще бъде най-малката. В този
случай оценката (5) приема вида
| f ( x) − Ln ( x) | ≤

M n +1
.
2 n (n + 1)!

Ако икономическата интерполация се извършва в произволен отрязък [a, b],
тогава той може да бъде преведен в [–1, 1] чрез линейна промяна на променливата икономическа величина.
Може да възникне и задача по зададено значение на икономическата функция да се определи значението на аргумента. Такава задача се решава чрез
методите на обратната икономическа интерполация. В случай че зададената
икономическа функция е монотонна, тогава обратната интерполация се извършва чрез заместване на функцията с аргумента и обратно, след което се извършва интерполиране по обичайния начин. Ако обаче функцията не е монотонна, тогава за нея се построява някакъв обобщен интерполационен икономически многочлен по зададено значение на аргумента, приравнява се значението на аргумента към функцията и полученото уравнение се решава по отношение на аргумента.

ИНТЕРПОЛИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(interpolation of the stochastic economic process) – една от задачите на предсказването на случайните икономически процеси, при която се използва методът
на икономическото интерполиране. Практически по-приложимо е линейното
интерполиране на случайния икономически процес ξ(t). То се състои в опреде~
ляне на оценката ξ (τ ) в момента на времето τ (0 < τ < T), която линейно се изразява чрез наблюдението на случайния икономически процес ξ(t) при (0 ≤ t ≤
~
T). Обикновено се търси икономическата оценка ξ (τ ), при която
средноквадратичната грешка
~

σ 2 (τ ) = M {[ξ (τ ) − ξ (τ )]2 }
е най-малката. Явни формули за решаването на задачата за интерполирането са
изведени за стационарни случайни икономически процеси с дробнорационална спектрална икономическа плътност. Например ако спектралната
плътност на икономическия процес ξ(t) е равна на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------c
f (λ ) = 2
,
λ +α2
тогава икономическата оценка се определя по формулата
~

ξ (τ ) =

1
sh αT

{ξ (0) sh (T − τ ) + ξ (T ) sh ατ }.

Задачата за линейно интерполиране на случаен икономически процес със
стационарна икономическа последователност ξn, която има спектрална плътност f(λ) при всяко n, но без n = 0, може да се реши, като се използват твърденията на А. Н. Колмогоров. Тогава средноквадратичната грешка при интерполирането на ξn е равна на
−1

 π dλ 
2
σ = 2π  ∫
 .
f
(
λ
)
−π


Частен случай без грешка от интерполирането на случайния икономически
процес при това положение е когато
π

∫

−π

dλ
= ∞.
f (λ )

ИНТЕРПОЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (interpolating economic function) – вж. интерполация на икономически функции.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (interpretation) (кд) – във:
безсмислена системна икономическа интерпретация (вж. теоремна
икономическа итерпретация);
безсмислена теоремна икономическа интерпретация (вж. теоремна
икономическа итерпретация);
икономическа интерпретация;
системна икономическа интерпретация;
смислена системна икономическа /интерпретация (вж. теоремна икономическа итерпретация);
смислена теоремна икономическа интерпретация (вж. теоремна икономическа итерпретация);
теоремна икономическа интерпретация.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРТЕМПОРАЛНА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ* (intertemporal budget line)
(в микр.), права на пазарния лихвен процент (в микр.), – права линия с отрицателен наклон, координатите на всяка икономическа точка на която показват равнищата на настоящото (през нащоящата година) и бъдещото (през
следващата година) потребление на икономическата единица (в т.ч. и на индивида) в микроикономиката при положение че доходът, с който тя разполага
през текущата година, е в постоянен размер. Наклонът на интертемпоралната
бюджетна линия в дадена нейна точка е равен на съотношението между цената
(респ. стойността) на една парична единица през настоящата година (т.е. цената на настоящия доход) и цената (респ. стойността) на една парична единица
през следващата година (т.е. цената на бъдещия доход). Този наклон показва с
колко парични единици потребление на бъдещ доход икономичмеската единица (икономическият агент) трябва да замести една парична единица потребление на настоящ доход, така че общото равнище на разполагаемия от него доход през настоящата година да не се променя. Вж. бюджетна линия (в микр.) и
пределна норма на интертемпоралното полезностно-еквивалентно заместване на дохода (в микр.). Нейни разновидности са отделната интертемпорална бюджетна линия* (single intertemporal budget line) (в микр.), индивидуалната интертемпорална бюджетна линия* (individual intertemporal
budget line) (в микр.), фирмената интертемпорална бюджетна лини*я
(firm intertemporal budget line) (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual intertemporal production
possibilities frontier) (в микр.) – геометрично място от икономически точки в
диаграмата на Фишер, Ъ., (в микр.), всяка една от които е вариант на производствения избор на икономическия агент в качеството му на предприемач.
Съпоставя настоящият доход, който се авансира в производството, с бъдещия
доход, който се очаква да се реализира от производството. Движението на точка върху интертемпоралната граница на производствените възможности не
променя съвкупния разход на разполагаемия ресурс, т.е. на настоящия доход
на икономическия агент.
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (intertemporal
economic utility) (ки) – във:
интертемпорална обща икономическа полезност (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРТЕМПОРАЛНА КАРТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (intertemporal
indifference map) (в микр.) – изобразено върху плоскост икономическо множество от интертемпорални криви на безразличието (в микр.) на потребителя.
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО* (intertemporal
indifference curve) (в микр.) – крива с отрицателен наклон, на всяка точка на
която отговаря двойка от значения на потреблението на дохода (в парични
единици) на икономическата единица (в т.ч. и на индивида) в микроикономиката през настоящата и през следващата година (респ. през два различни момента или отрязъка от времето), така че размерът на интертемпоралната обща икономическа полезност (в микр.) да остава постоянна величина (вж. икономическа величина). Тя е геометрично място от икономически точки на потребителския икономически избор, които носят еднаква (постоянна) обща икономическа полезност от потреблението на дохода през определен период време. Вж. интертемпорално предпочитание (в микр.). Нейни разновидности са
отделната интертемпорална крива на безразличието* (single intertemporal
indifference curve) (в микр.), индивидуалната интертемпорална крива на
безразличието* (individual intertemporal indifference curve) (в микр.), фирмената интертемпорална крива на безразличието* (firm intertemporal
indifference curve) (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (intertemporal total economic utility) (в микр.) – съвкупна обща икономическа полезност от потреблението на дохода от икономическата единица (в т.ч. и от
индивида) в микроикономиката през настоящата и през следваща година
(респ. през два различни момента или отрязъка от времето).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ПРЕДЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КАПИТАЛА (intertemporal marginal capital productivity) (в микр.) – пределно съотношение между прираста на бъдещия доход на икономическата единица (в
т.ч. и на индивида) в микроикономиката, получен от функционирането на инвестирания от нея капитал (в микр.), и прираста на този инвестиран капитал,
извършен за сметка на настоящия доход. Той е първата производна функция
на бъдещия доход към инвестирания настоящ доход или капитал.
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КАПИТАЛА (intertemporal capital productivity) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интертемпорална пределна производителност на капитала (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ОБЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛЕЗНОСТ* (intertempotal total economic utility function) (в микр.) – функционална зависимост между интертемпоралната обща икономическа полезност (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на индивида) в микроикономиката и обемите на потребявания настоящ и потребявания бъдещ доход.
Функция от потреблението на настоящия и бъдещия доход, взети заедно.
ИНТЕРТЕМПОРАЛНА ФУНКЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА НА ИНДИВИДА (intertemporal function of individual utility) (ки) – във:
дискретна интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в микр.);
интегрална интертемпорална функция на полезността на индивида (в
микр.);
непрекъсната интегрална интертемпорална функция на полезността на
индивида (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНО ПОЛЕЗНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ДОХОДА (intertemporal income utility-equivalent substitution) (ки) –
във: пределна норма на интертемпоралното полезностно-еквивалентно заместване на дохода (в микр.);
ИНТЕРТЕМПОРАЛНО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (intertemporal preference) (в
микр.) – фактор, който определя диференцираните равнища на получаваната
икономическа полезност от страна на икономическата единица (в т.ч. и на индивида) при потреблението на хомогенно икономическо благо към различни
моменти във времето. Те отразяват ранжирането от икономическата единица
(от икономическия агент) на алтернативните възможности за потребление на
благото във времето. Характерна черта на интертемпоралното предпочитание
е намаляването (при постоянни други условия) на пределната икономическа
полезност на благото, т.е. икономическата единица (в т.ч. и индивидът) предпочита едно и също благо да го потребява понастоящем, вместо в бъдеще. Негови разновидности са отделното интертемпорално предпочитание* (single intertemporal preference) (в микр.), индивидуалното интертемпорално
предпочитание (individual intertemporal preference) (в микр.), фирменото интертемпорално предпочитание (firm intertemporal preference) (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТЕРТЕМПОРАЛНО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (intertemporal preference) (ки)
– във:
интертемпорално предпочитание (в микр.);
нулево интертемпорално предпочитание (в микр.);
отрицателно интертемпорално предпочитание (в микр.);
положително интертемпорално предпочитание (в микр.);
пределна норма на интертемпоралното предпочитание (в микр.) (същото
като пределна норма на полезностно-интертемпоралното заместване на дохода (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНО РАВНОВЕСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ* (consumer’s
intertemporal equilibrium) (в микр.) – положение при което икономическата
единица (в т.ч. и индивидът) потребителка в микроикономиката получава максимална интертемпорална обща икономическа полезност (в микр.). Достига
се в допирната точка между интертемпоралната бюджета линия (в микр.) и
интертемпоралната крива на безразличието (в микр.).
ИНТЕРТЕМПОРАЛНО РАВНОВЕСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (consumer’s
intertemporal equilibrium) (ки) – във:
интертемпорално равновесие на потребителя (в микр.);
точка на интертемпоралното равновесие на потребителя (в микр.).
ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (intertensive economic
growth), нормално-интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност
на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж GM равна на единица (това е нормалната интертензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на икономическия растеж
AN равна на нула (това е безналичната екстертензивност на икономическия
растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия
растеж) (относително изразена чрез коефициента GM = 1) е че формира изцяло темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица),
докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AN = 0) няма никакво участие в темпа на растежа, където
GM + AN = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се из163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------следва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е
на
преобладаващо-интертензивния
икономически
растеж,
изцялоинтертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
хомогенния икономически растеж, изотропно-интертензивния икономически
растеж, хомогенно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, изцяло-реинтертензивния икономически растеж и
преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на интертензивния растеж са интертензивният продуктов икономически растеж* (intertensive product economic growth), интертензивният факторов икономически растеж* (intertensive factor economic
growth), интертензивният полезностен икономически растеж* (intertensive utility economic growth), интертензивният стойностен икономически
растеж* (intertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
интертензивният стационарен икономически растеж* (intertensive stationary economic growth) и интертензивният нестационарен икономически
растеж* (intertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intertensive economic
growth) (ки) – във:
аизотропно-интертензивен икономически растеж;
анизотропно-интертензивен икономически растеж;
безналично-интертензивен икономически растеж;
изотропно-интертензивен икономически растеж;
изохипогенно-интертензивен икономически растеж;
изцяло-интертензивен икономически растеж;
интертензивен икономически растеж;
налично-интертензивен икономически растеж;
нормално-интертензивен икономически растеж;
предимно-интертензивен икономически растеж;
преобладаващо-интертензивен икономически растеж;
хеогенно-интертензивен икономически растеж;
хетерогенно-интертензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хигенно-интертензивен икономически растеж;
хипергенно-интертензивен икономически растеж;
хипогенно-интертензивен икономически растеж;
хомогенно-интертензивен икономически растеж.
ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на интертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. То може да се получи или чрез реинтертензивиране на икономическия растеж (което е покачване на реинтертензитета на икономическия растеж), или чрез субдеинтертензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на *деинтертензитета на икономическия растеж). Когато интертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е интертензификация на икономическия растеж (покачване на интертензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на интертензитета в темпа на растежа), а когато интертензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на интертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на интертензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (intertensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно интертензивиране на икономическия растеж;
интертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно интертензивиране на икономическия растеж;
налично интертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
предимствено интертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено интертензивиране на икономическия растеж;
165

1642

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенно интертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно интертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно интертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено интертензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно интертензивиране на икономическия растеж;
цялостно интертензивиране на икономическия растеж;
частично интертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено интертензивиране на икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intertensity of
the economic growth), вътрешена тензивност на икономическия растеж, (*)
– относително изразено участие M на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването 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. Тя е частното m/y между интертензитета на икономическия растеж m и темпа на растежа. В даден икономически растеж интертензивността и екстертензивността на икономическия растеж N = n/y е равна
на единица, т.е. M + N = 1. Интертензивността и екстертензивността са разновидности на по-общото понятие за битертензивност на икономическия растеж K (съкратено от битернална тензивност).
Положителната интертензивност се определя като реинтертензивност на
икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателната интертензивност – като деинтертензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност реинтертензивността и деинтертензивността образуват наличната интертензивност на икономическия растеж. Нулевата интертензивност
е безналична интертензивност на икономическия растеж. В своята общност
безналичната интертензивност и реинтертензивността образуват адиинтертензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy)
и разширяване (dilation)], а деинтертензивността и безналичната интертензивност – деаинтертензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на интертен166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивността са още интертензивността на продуктовия икономически растеж* (intertensity of the product economic growth), интертензивността на
факторовия икономически растеж* (intertensity of the factor economic
growth), интертензивността на полезностния икономически растеж* (intertensity of the utility economic growth), интертензивността на стойностния икономически растеж* (constant intertensity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна интертензивност на икономическия растеж* (constant intertensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива интертензивност на икономическия растеж* (variable intertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (temporally-variable intertensity of the economic growth) и невремево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (nontemporally-variable intertensity of the economic growth)]. Промените на интертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти
на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може
да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата интертензивност са (а) покачващата се интертензивност на икономическия растеж* (raising intertensity of the economic growth), което е интертензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се реинтертензивност (което е реинтертензификация на икономическия растеж),
или при спадаща деинтертензивност на икономическия растеж (което е субдеинтертензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата интертензивност на икономическия растеж* (subsiding intertensity of the
economic growth), което е субинтертензификация на икономическия растеж
[налице е или при спадаща реинтертензивност (което е субреинтертензификация на икономическия растеж), или при покачваща се деинтертензивност на
икономическия растеж (което е деинтертензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се интертензивност образуват понятието за неспадаща интертензивност на икономическия рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (unsubsiding intertensity of the economic growth) [което е несубинтертензификация на икономическия растеж* (unsubintertensification of the
economic growth)], а постоянната и спадащата интертензивност образуват понятието за непокачваща се интертензивност на икономическия растеж*
(unraising intertensity of the economic growth) [което е неинтертензификация
на икономическия растеж* (unintertensification of the economic growth)].
ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (intertensity of
the economic growth) (ки) – във:
балансирна интертензивност на икономическия растеж;
безналична интертензивност на икономическия растеж;
достатъчна интертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна интертензивност на икономическия растеж;
зададена интертензивност на икономическия растеж;
интертензивност на икономическия растеж;
мажоритарна интертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща интертензивност на икономическия растеж,
преобладаваща интертензивност на икономическия растеж);
миноритарна интертензивност на икономическия растеж;
налична интертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
нормална интертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна интертензивност на икономическия растеж);
предимствена интертензивност на икономическия растеж;
преобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
прилежаща интертензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна интертензивност на икономическия растеж (същото като субутвърдена интертензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
субутвърдена интертензивност на икономическия растеж;
субхипергенна интертензивност на икономическия растеж;
субцялостна интертензивност на икономическия растеж;
суперцялостна интертензивност на икономическия растеж;
утвърдена интертензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенна интертензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна интертензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна интертензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна интертензивност на икономическия растеж);
хипогенна интертензивност на икономическия растеж;
цялостна интертензивност на икономическия растеж;
частична интертензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена интертензивност на икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (intertensitial
economic growth) (ки) – във:
балансирано-интертензивностен икономическия растеж;
безналично-интертензивностен икономическия растеж;
битернална типология на интертензивностния икономическия растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж);
достатъчно-преобладаващо-интертензивностен икономическия растеж;
достатъчно-интертензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-интертензивностен икономическия растеж;
миноритарно-интертензивностен икономическия растеж;
налично-интертензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-интертензивностен икономическия растеж;
нормално-интертензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-интертензивностен икономическия растеж);
предимно-интертензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-интертензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-интертензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-интертензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-интертензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-интертензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-интертензивностен икономическия растеж;
субцялостно-интертензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-интертензивностен икономическия растеж;
утвърдено-интертензивностен икономическия растеж;
хипергенно-интертензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-интертензивностен икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчно-интертензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-интертензивностен икономическия растеж);
хипогенно-интертензивностен икономическия растеж;
цялостно-интертензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-интертензивностен икономическия растеж;
частично-интертензивностен икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intertensivity of
the economic growth), вътрешен тензитет на икономическия растеж, (*) –
абсолютно изразено участие m на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването 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. Частното m/y между интертензитета и темпа на растежа
е интертензивността на икономическия растеж M. В даден икономически
растеж интертензитетът и екстертензитетът на икономическия растеж n
взаимно се допълват, така че тяхната сума е равна на темпа на растежа, т.е. m +
n = y. Затова, от своя страна, сумата на интертензивността и екстертензивността на икономическия растеж N = n/y е равна на единица, т.е. M + N = 1.
Интертензитетът и екстертензитетът са разновидности на по-общото понятие
за битертензитет на икономическия растеж k (съкратено от битернален
тензитет), респ. интертензивността и екстертензивността са разновидности
на по-общото понятие за битертензивност на икономическия растеж K.
Положителният интертензитет се определя като реинтертензитет на
икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният интертензитет – като деинтертензитет на икономическия растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност реинтертензитетът и деинтертензитетът образуват наличния
интертензитет на икономическия растеж. Нулевият интертензитет е безналичен интертензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният интертензитет и реинтертензитетът образуват адиинтертензитета на
икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване
(dilation)], а деинтертензитетът и безналичният интертензитет – деаинтертен170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и
безналичие (anarchy)]. Разновидности на интертензитета са още интертензитетът на продуктовия икономически растеж* (intertensivity of the product economic growth), интертензитетът на факторовия икономически
растеж* (intertensivity of the factor economic growth), интертензитетът на
полезностния икономически растеж* (intertensivity of the utility economic
growth), интертензитетът на стойностния икономически растеж* (constant intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен интертензитет на икономическия растеж* (constant intertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив интертензитет на икономическия растеж* (variable intertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (temporally-variable intertensivity of the economic growth) и невремево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable intertensivity of the economic growth)]. Промените на интертензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив интертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия интертензитет са (а) покачващият се интертензитет на икономическия растеж* (raising intertensivity of the economic growth), което е интертензивиране
на икономическия растеж [налице е или при покачващ се реинтертензитет
(което е реинтертензивиране на икономическия растеж), или при спадащ деинтертензитет на икономическия растеж (което е субдеинтертензивиране на
икономическия растеж)], и (б) спадащият интертензитет на икономическия растеж* (subsiding intertensivity of the economic growth), което е субинтертензивиране на икономическия растеж [налице е или при спадащ реинтертензитет (което е субреинтертензивиране на икономическия растеж), или
при покачващ се деинтертензитет на икономическия растеж (което е деинтертензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------покачващият се интертензитет образуват понятието за неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding intertensivity of the economic
growth) [което е несубинтертензивиране на икономическия растеж* (unsubintertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият интертензитет образуват понятието за непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (unraising intertensivity of the economic growth) [което е неинтертензивиране на икономическия растеж* (unintertensivition of the
economic growth)].

ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (intertensivity of the
economic growth) (ки) – във:
балансиран интертензитет на икономическия растеж;
безналичен интертензитет на икономическия растеж;
достатъчен интертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен интертензитет на икономическия растеж;
интертензитет на икономическия растеж;
мажоритарен интертензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ интертензитет на икономическия растеж, преобладаващ интертензитет на икономическия растеж);
миноритарен интертензитет на икономическия растеж;
наличен интертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
нормален интертензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен интертензитет на икономическия растеж);
предимствен интертензитет на икономическия растеж;
преобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен интертензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден интертензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
субутвърден интертензитет на икономическия растеж;
субхипергенен интертензитет на икономическия растеж;
субцялостен интертензитет на икономическия растеж;
суперцялостен интертензитет на икономическия растеж;
утвърден интертензитет на икономическия растеж;
хипергенен интертензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен интертензитет на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчен интертензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен интертензитет на икономическия растеж);
хипогенен интертензитет на икономическия растеж;
цялостен интертензитет на икономическия растеж;
частичен интертензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден интертензитет на икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на интертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на интертензитета
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на интертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва интертензисуфикация
на икономическия растеж* (intertensisufication of the economic growth) [което
е същото като интертензифициране на икономическия растеж* (intertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва интертензидефикация на икономическия растеж* (intertensidefication of the economic
growth). Интертензификацията може да се получи или чрез реинтертензификация на икономическия растеж (което е покачване на реинтертензивността
на икономическия растеж), или чрез субдеинтертензификация на икономическия растеж (което е спадане на деинтертензивността на икономическия
растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (intertensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна интертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
интертензификация на икономическия растеж;
миноритарна интертензификация на икономическия растеж;
налична интертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
предимствена интертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдена интертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна интертензификация на икономическия растеж;
субцялостна интертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна интертензификация на икономическия растеж;
утвърдена интертензификация на икономическия растеж;
хипогеннна интертензификация на икономическия растеж;
цялостна интертензификация на икономическия растеж;
частична интертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена интертензификация на икономическия растеж.
ИНТЕРФЕРЕНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОРЕЛАТОР* (interferencial
economic correlator) – разновидност на корелаторна икономическа система, на
чийто вход се извършва умножаване на величините, характеризиращи два случайни икономически процеси x(t) и y(t), чрез повдигане в квадрат с помощта на
израза от типа
xy = ¼ [(x + y)2 – (x – y)2].

Такъв израз може се определя като икономически квадратор* (economic
quadrator) [квадратор на корелаторната икономическа система* (quadrator
of the correlating economc system)], който е математически модел на квадраторното устройство на интерференциалния корелатор. Въз основа на получените
резултати за xy се изчислява взаимна икономическа корелационна функция
Rxy(τ) на процесите x(t) и y(t), където τ е изместването във времето. В случай че
взаимната икономическа корелационна функция се изчислява с помощта на
един квадратор, се прилага формулата
1 T
2
Rxy (τ ) = ∫ [x(t ) ± y (t − τ )] dt + Rx (0) + R y (0) ± 2 Rxy (τ ).
T t =0

ИНТРАМАРГИНАЛНА АСИМЕТРИЯ (intra-marginal asymmetry) (ки) – във:
интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.);
нестерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в
межд.);
стерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.).
ИНТРАМАРГИНАЛНА ИНТЕРВЕНЦИОННА АСИМЕТРИЯ (intramarginal intervention asymmetry) (в межд.) – положение, при което склонност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та към интрамаргинални интервенции (в межд.) е по-голяма от склонността
към екстрамаргинални интервенции (в межд.).
ИНТРАМАРГИНАЛНА ИНТЕРВЕНЦИОННА АСИМЕТРИЯ (intramarginal intervention asymmetry) (ки) – във:
интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.);
нестерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в
межд.);
стерилизираща интрамаргинална интервенционна асиметрия (в межд.).
ИНТРАМАРГИНАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (intra-marginal intervention) (в
межд.), вътрешногранична интервенция (в межд.), – позволена, но не задължителна валутна интервенция (в межд.) на централната банка (в макрд.)
на дадена страна членка на Европейската валутна система - ЕВС (в межд.),
когато действуващият пазарен двустранен валутен курс (в межд.). се намира в
интервала между двустранния минимален валутен курс (в межд.) и двустранния максимален валутен курс (в межд.).
ИНТРАМАРГИНАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (intra-marginal intervention) (ки) –
във:
интрамаргинална интервенция (в межд.);
склонност към интрамаргинални интервенции (в межд.).
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ РАВНОВЕСНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
(international equiaxial terms of trade) (в межд.) – наличие на равновесни количества на два вида продукти (в специфични единици), които две страни си
разменят и при които те имат приемлива за тях (според техните национални
пределни производствени разходи) външнотърговска изгода, реализирана върху основата на техните сравнителни предимства (в межд.).
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ РАВНОВЕСНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
(international equiaxial terms of trade) (ки) – във:
интернационални равновесни условия на търговията (в межд.);
точка на интернационалните равновесни условия на търговията (в
межд.).
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (international terms
of trade) (в межд.) – условия на търговията (в межд.) между два вида продукта в световното стопанство. Като величина са обратни на съотношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между цените на тези продукти на международния пазар. Изразяват международните условия на производството, размяната и потреблението.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (international terms
of trade) (ки) – във:
експортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
импортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.);
интернационални равновесни условия на търговията (в межд.);
интернационални условия на търговията (в межд.);
линия на интернационалните условия на търговията (в межд.);
негативна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
позитивна линия на интернационалните условия на търговията (в
межд.);
точка на интернационалните равновесни условия на търговията (в
межд.).
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТЪРГОВСКО РАВНОВЕСИЕ (internatioal trade
equilibrium) (в межд.) – постигнато в резултат на съвършената конкуренция (в
микр.) пазарно равновесие в международната търговия (в межд.), при което
са осъществени интернационалните условия на търговията (в межд.).
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТЪРГОВСКО РАВНОВЕСИЕ (international trade
equilibrium) (ки) – във:
интернационално търговско равновесие (в межд.);
линия на интернационалното търговско равновесие (в межд.).
ИНТИТ (intite) (кд) – във:
икокореномически интит;
икономически интит;
икореномически интит;
икотехномически интит;
икоуниреномически интит;
типичен икокореномически интит;
типичен икономически интит;
типичен икореномически интит;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически интит;
типичен икоуниреномически интит.
ИНТРОВЕРТНА ДУАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (introverted
dual economic worth) (*) – интровертна икономическа ценност WDI(y) =
{OWDI(y)} на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се
състои интровертни дуалностни икономически фоценности {OWDI(y)};
едновременно разновидност на интровертната и на дуалната икономическа
ценност. Тук интровертните дуалностни икономически фоценности могат да
бъдат (1) или едновременно (а) интровертни стойностно-дуалностни икономически фоценности {OWDIV(y)}, представляващи интровертни дуалностни
икономически стойности {VDI(y)}, и (б) интровертни полезностнодуалностни икономически фоценности {OWDIU(y)}, представляващи интровертни дуалностни икономически полезности {VDI(y)} и тогава WDI(y) е двутипова интровертна дуална икономическа ценност* (two-typical introverted
dual economic worth) WDIY(y), (2) или само интровертни стойностно-дуалностни
икономически фоценности {OWDIV(y)}= {VDI(y)} и тогава WDI(y) е интровертна стойностно-дуална икономическа ценност* (introverted value-dual
economic worth) WDIV(y), (3) или само интровертни полезностно-дуалностни
икономически фоценности {OWDIU(y)}= {UDI(y)} и тогава WDI(y) е интровертна полезностно-дуална икономическа ценност* (introverted utility-dual
economic worth) WDIU(y). Интровертната стойностно-дуална и интровертната
полезностно-дуална икономическа ценност са разновидности на по-общото
понятие за еднотипова интровертна дуална икономическа ценност* (onetypical introverted dual economic worth) WDIX(y). Ето защо WDI(y) = [WDIX(y),
WDIY(y)] = [WDIV(y), WDIU(y), WDIY(y)]. Според икономическото отношение разновидности на интровертната дуална икономическа ценност WDI(y) са още интровертната дуална ценност на икономическия продукт* (introverted dual
worth of the economic product) WDI(q) и интровертната дуална ценност на
икономическия фактор* (introverted dual worth of the economic economic factor) WDI(x). Ето защо WDI(y) = WDI(q), WDI(x).
ИНТРОВЕРТНА ДУАЛНА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]
(relative individual introverted dual total protoeconomizing worth of economic
product) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на неефективната интровертна дуална обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровер(тно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (introverted dualitical economic fo-worth) (ки) – във:
интровертна полезностно-дуалностна икономическа фоценност;
интровертна стойностно-дуалностна икономическа фоценност;
интровертни дуалностни икономически фоценности.
ИНТРОВЕРТНА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (introverted dualitical economic utility) (*) – дуалностна икономическа полезност
UDI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена
фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица,
която (дуалностна полезност) (1) е съобразена със (е обоснована от природата
на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази фаза, т.е. е насочена навътре полезностно-дуалностна икономическа оценка* (utility-dualitical
economic estimation) и затова представлява интровертна полезностнодуалностна икономическа оценка* (introverted utility-dualitical economic
estimation), и (2) наред с това, като една от формите на съществуване и проявяване на дадена икономическака ценност (вж. ценностна икономическа ингредиентност) може в качеството си на нейна първична съставка да се съчетава и
да съществува съвместно с икономическа стойност; т.е. може да образува с
последната фоценностна икономическа сдвоеност. Същото е като интровертна полезностно-дуалностна икономическа фоценност OWDIU(y). Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната дуалностна полезност на икономическия продукт* (introverted dualitical utility of the
economic product) UDI(q) и интровертната дуалностна полезност на ико178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия фактор* (introverted dualitical utility of the economic factor) UDI(x).
Ето защо
UDI(y) = UDI(q), UDI(x).

ИНТРОВЕРТНА ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (introverted dualitical economic value) (*) – дуалностна икономическа стойност
VDI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена
фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица,
която (дуалностна стойност) (1) е съобразена със (е обоснована от природата
на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази фаза, т.е. е насочена навътре стойностно-дуалностна икономическа оценка* (value-dualitical
economic estimation) и затова представлява интровертна стойностнодуалностна икономическа оценка* (introverted value-dualitical economic
estimation), и (2) наред с това, като една от формите на съществуване и проявяване на дадена икономическака ценност (вж. ценностна икономическа ингредиентност) може в качеството си на нейна първична съставка да се съчетава и
да съществува съвместно с икономическа полезност; т.е. може да образува с
последната фоценностна икономическа сдвоеност. Същото е като интровертна стойностно-дуалностна икономическа фоценност OWDIV(y). Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната дуалностна стойност на икономическия продукт* (introverted dualitical value of the
economic product) VDI(q) и интровертната дуалностна стойност на икономическия фактор* (introverted dualitical value of the economic factor) VDI(x).
Ето защо
VDI(y) = VDI(q), VDI(x).

ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (introverted economic
utility) (*) – икономическа полезност UI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица, която (полезност) е съобразена със (е
обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази
фаза, т.е. е насочена навътре полезностна икономическа оценка* (utility
economic estimation) и затова представлява полезностна интровертна икономическа оценка* (utility introverted economic estimation), Същото е като полезностна интровертна икономическа фоценност OWIU(y) и участва във формирането на полезностната интровертна икономическа ценност WIU(y). Спо179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред ценностната икономическа пълнота нейни разновидности са интровертната сингуларностна икономическа полезност USI(y) и интровертната дуалностна икономическа полезност UDI(y). Според икономическото отношение
нейни разновидности са интровертната полезност на икономическия продукт* (introverted utility of the economic product) UI(q) и интровертната полезност на икономическия фактор* (introverted utility of the economic factor)
UI(x). Ето защо
UI(y) = UI(q), UI(x).

ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (introverted economic
utility) (ки) – във:
интровертна дуалностна икономическа полезност;
интровертна сингуларностна икономическа полезност;
сингуларностна икономическа полезност.
ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (introverted economic
value) (*) – икономическа стойност VI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица, която (стойност) е съобразена със (е
обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази
фаза, т.е. е насочена навътре стойностна икономическа оценка* (value
economic estimation) и затова представлява стойностна интровертна икономическа оценка* (value introverted economic estimation), Същото е като
стойностна интровертна икономическа фоценност OWIV(y) и участва във
формирането на стойностната интровертна икономическа ценност WIV(y).
Според ценностната икономическа пълнота нейни разновидности са интровертната сингуларностна икономическа стойност VSI(y) и интровертната
дуалностна икономическа стойност VDI(y). Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната стойност на икономическия
продукт* (introverted value of the economic product) VI(q) и интровертната
стойност на икономическия фактор* (introverted value of the economic factor) VI(x). Ето защо
VI(y) = VI(q), VI(x).

ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (introverted economic
value) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интровертна дуалностна икономическа стойност;
интровертна икономическа стойност;
интровертна сингуларностна икономическа стойност.
ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ* (introverted economic
fo-worth) (*) – ситуирана към дадена фаза на икономическото възпроизводство
при някаква икономическа единица такава икономическа фоценност OWI(y),
която е съобразена със (е обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази фаза, т.е. е насочена навътре ценностна икономическа оценка* (worth economic estimation). Интровертните икономически фоценности {OWI(y)} са елементарни (първични) съставки, от които се формира
интровертната икономическа ценност WI(y). Според ценностната икономическа типовост нейни разновидности са (1) еднотиповите интровертни икономически фоценности
{OWI(y)}X = [{OWIV(y)}, {OWIU(y)}],

в т.ч. стойностната интровертна икономическа фоценност OWIV(y) [същото
като интровертна икономическа стойност VI(y)] и полезностната интровертна икономическа фоценност OWIU(y) [същото като интровертна икономическа полезност UI(y)], и (2) двутиповите интровертни икономически фоценности
{OWI(y)}Y = {{OWIV(y)}, {OWIU(y)}}.

Според ценностната икономическа пълнота нейни разновидности са интровертната сингуларностна икономическа фоценност OWSI(y) и интровертната дуалностна икономическа фоценност OWDI(y).

ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (introverted economic
fo-worth) (ки) – във:
двутипови интровертни икономически фоценности;
еднотипови интровертни икономически фоценности;
интровертна икономическа фоценност;
интровертна полезностно-дуалностна икономическа фоценност;
интровертна полезностно-сингуларностна икономическа фоценност;
интровертна сингуларностна икономическа фоценност;
интровертна стойностно -дуалностна икономическа фоценност;
интровертна стойностно-сингуларностна икономическа фоценност;
интровертни дуалностни икономически фоценности;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностна интровертна икономическа фоценност;
стойностна интровертна икономическа фоценност.
ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (introverted economic
worth) (*) – такава икономическа ценност WI(y) = {OWI(y)} на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица, която (ценност) е съобразена със (е обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази фаза, т.е. е насочена навътре ценностна икономическа оценка* (worth economic estimation). Състои се от интровертни икономически фоценности {OWI(y)}, които са интровертни ценностни икономически оценки* (introverted worth economic estimations) (вж. ценностна икономическа насоченост). Според ценностната икономическа типовост нейни
разновидности са еднотиповата и двутиповата интровертна ценност.
(1) Еднотиповата интровертна икономическа ценност WIX(y) =
{OWI(y)}X се състои от взаимно еднотипови интровертни икономически фоценности
{OWI(y)}X = [{OWIV(y)}, {OWIU(y)}],

така че
WIX(y) = [{VI(y)}, {UI(y)}],

т.е. тя е изградена или само от интровертни стойности, или само от интровертни полезности. Според ценностната икономическа ингредиентност нейни
разновидности са (а) стойностната интровертна икономическа ценност
WIV(y) = {OWIV(y)} = {VI(y)} – когато WIX(y) се състои от интровертни икономически стойности {VI(y)}, представляващи стойностни интровертни икономически оценки* (value introverted economic estimations), където OWIV(y) =
VI(y) е стойностната интровертна икономическа фоценност, и (б) полезностната интровертна икономическа ценност WIU(y) = {OWIU(y)} = {UI(y)} – когато WIX(y) се състои от интровертни икономически полезности {UI(y)}, представляваще полезностни интровертни икономически оценки* (introverted
utility economic estimations), където OWIO(y) = UI(y) е полезностната интровертна икономическа фоценност.
(б) Двутиповавата интровертна икономическа ценност WIY(y) =
{OWI(y)}Y се състои от взаимно двутипови интровертни икономически фоценности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------{OWI(y)}Y = {OWIV(y), OWIU(y)},

така че
WIY(y) = {VI(y), UI(y)},

т.е. тя е изградена едновременно от интровертни стойности (от интровертни
стойностни фоценности) и интровертни полезности (интровертни стойностни
фоценности).
Според ценностната икономическа пълнота нейни разновидности са (1)
интровертната сингуларна икономическа ценност WSI(y) = {OWSI(y)}, която
се състои от интровертни сингуларностни икономически фоценности
{OWSI(y)}, и (2) интровертната дуална икономическа ценност WDI(y) =
{OWDI(y)}, която се състои от интровертни дуалностни икономически фоценности {OWDI(y)}.
Според факторната икономическа определеност се разграничават (1)
интровертна трудова икономическа ценност* (introverted labour economic
worth) LWI(y) и (2) интровертна физическа икономическа ценност* (introverted physical economic worth) HWI (y). Ако не е посочено друго, под интровертна икономическа ценност обикновено се подразбира интровертната трудова икономическа ценност. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална интровертна икономическа
ценност* (individual introverted economic worth) WI(I)(y), фирмена интровертна икономическа ценност* (firm introverted economic worth) WI(F)(y), обществена интровертна икономическа ценност* (social introverted economic
worth) WI(S)(y) и т.н. Интровертната икономическа ценност е общо понятие за
индивидуалната, фирмената, обществената и т.н. интровертна икономическа
ценност, така че WI(y) .= WI(I)(y), WI(F)(y), WI(S)(y) и т.н. Ако не е посочено
друго, под интровертна икономическа ценност обикновено се подрацбира индивидуалната интровертна икономическа ценност.
Според икономическата съотносителност нейни разновидности са абсолютната интровертна икономическа ценност* (absolute introverted
economic worth) WI(A)(y) и относителната интровертна икономическа
ценност* (relative introverted economic worth) WI(R)(y). Интровертната икономическа ценност е общо понятие за абсолютната и относителната интровертна
икономическа ценност, така че WI(y) = WI(A)(y), WI(R)(y). Ако не е посочено
друго, под интровертна икономическа ценност обикновено се подразбира абсолютната интровертна икономическа ценност. Според икономическото отношение се разграничават интровертна ценност на икономическия про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (introverted worth of the economic product) WI(q) и интровертна ценност на икономическия фактор* (introverted worth of the economic factor)
WI(x). Те са разновидности на интровертната ценност на икономическия
фозапас* (introverted worth of the economic fo-stock) WI(oy). Интровертната
икономическа ценност е общо понятие за интровертната ценност на икономическия продукт и на икономическия фактор, така че WI(y) = WI(q), WI(x). Според ингредиентната икономическа мащабност се разграничават интровертна
обща икономическа ценност* (introverted total economic worth) TWI(y), интровертна средна икономическа ценност* (introverted average economic worth)
AWI(y) и интровертна пределна икономическа ценност* (introverted marginal economic worth) MWI(y)c. Интровертната икономическа ценност е общо
понятие за интровертната обща, интровертната средна и интровертната пределна икономическа ценност, така че WI(y) .= TWI(y), AWI(y), MWI(y). Ако не е
посочено друго, под интровертна икономическа ценност обикновено се подрацбира интровертната обща икономическа ценност.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават: (1) интровертна производствена икономическа ценност* (introverted
production economic worth) WPI(y) = {OWPI(y)}, съставена от интровертни
производствени икономически фоценности* (introverted production economic
fo-worths) {OWPI(y)} [същото като интровертна ценност на производствения икономически запас* (introverted worth of the production economic stock)
WI(yp) = {OWI(yp)}, съставена от интровертни фоценности на производствения икономически запас* (introverted fo-worths the production economic
stock) {OWI(yp)}]; (2) интровертна потребителна икономическа ценност*
(introverted consumption economic worth) WCI(y) = {OWCI(y)}, съставена от интровертни потребителни икономически фоценности* (introverted consumption economic fo-worths) {OWCI(y)} [същото като интровертна ценност на
потребителния икономически запас* (introverted worth of the consumption
economic stock) WI(yc) = {OWI(yc)}, съставена от интровертни фоценности
на потребителния икономически запас* (introverted fo-worths the consumption economic stock) {OWI(yc)}]; (3) интровертна стопанствена икономическа ценност* (introverted protoeconomizing economic worth) WZI(y) =
{OWZI(y)}, съставена от интровертни стопанствени икономически фоценности* (introverted protoeconomizing economic fo-worths) {OWZI(y)} [същото
като интровертна ценност на стопанствения икономически запас* (introverted worth of the protoeconomizing economic stock) WI(yz) = {OWI(yz)}, съста-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вена от интровертни фоценности на стопанствения икономически запас*
(introverted fo-worths the protoeconomizing economic stock) {OWI(yz)}] и други.

ИНТРОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (introverted economic
worth) (ки) – във:
двутипова интровертна икономическа ценност;
еднотипова интровертна икономическа ценност;
интровертна дуална икономическа ценност;
интровертна икономическа ценност;
интровертна сингуларна икономическа ценност;
интровертна полезностно-сингуларна икономическа ценност;
интровертна стойностно-сингуларна икономическа ценност;
полезностна интровертна икономическа ценност;
стойностна интровертна икономическа ценност.
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted
total utility of the economic product) – същото като обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted
total utility of the economic product) – същото като обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted
total value of the economic product) – същото като обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted
total value of the economic product) – същото като обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted total protoeconomizing worth of the economic product) – вж.
стопанствена икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative individual introverted total
worth of the economic product) (ки) – във:
крива на интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
крива на интровертната обща ценност на икономическия продукт
[относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ефективната интровертна обща стопаствена ценност икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
област на неефективната интровертна дуална обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровер(тно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
повърхнина на интровертната обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сегмент на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
сегменти на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
хиперповърхнина на интровертната обща ценност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ФОЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative
individual introverted total protoeconomizing foworth of the economic product),
интровертна обща фоценност на стопанствения икономическия продукт
[относителна индивидуална], (*) – общо понятие
TWOZI(RI)(q) = [TGV(RI)(qp), TDU(RI)(qc)]

за (1) общата предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp) [тя е същото като обща производствена стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TVP(RI)(q) и като интровертна обща стойност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] TVI(RI)(q)] и (2) общата приемана
полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc)] [тя е същото като обща потребителна полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TUC(RI)(q) и като интровертна обща полезност на икономическия продукт [относителна инди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуална] TUI(RI)(q)]; първична съставка, от чиито ингредиентни разновидности се формира интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]
TWZI(RI)(q) = {TWOZI(RI)(q)} = {TGV(RI)(qp), TDU(RI)(qc)}
[същото като интровертна обща ценност на стопанственя икономическия
продукт [относителна индивидуална] TWI(RI)(qpc) = {TWOI(RI)(qpc)} =
{TVP(RI)(q), TUC(RI)(q)} = {TVI(RI)(q), TUI(RI)(q)}]; една от разновидностите
на общата стопанствена ценност.

ИНТРОВЕРТНА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative
individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) (ки) –
във:
крива на интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ефективната интровертна обща стопаствена ценност икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
област на неефективната интровертна дуална обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интро-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вер(тно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
сегменти на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНА ОБЩА ФОЦЕННОСТ НА СТОПАНСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted total foworth of the protoeconomizing economic product)
– същото като интровертна обща стопанствена фоценност на икономическия продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА] (absolute individual introverted utility of
the economic product) (ки) – във:
интровертна обща полезност на икономическия продукт [абсолютна индивидуална] (същото като обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]);

191

1668

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интровертна пределна полезност на икономическия продукт [абсолютна
индивидуална] (същото като пределна приемана полезност на потребителния
икономически продукт [абсолютна индивидуална]);
интровертна средна полезност на икономическия продукт [абсолютна
индивидуална] (същото като средна приемана полезност на потребителния
икономически продукт [абсолютна индивидуална]).
ИНТРОВЕРТНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative individual introverted utility
of the economic product) (ки) – във:
интровертна обща полезност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] (същото като обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт [относителна индивидуална]);
интровертна пределна полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (същото като пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]);
интровертна средна полезност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] (същото като средна приемана полезност на потребителния
икономически продукт [относителна индивидуална]).
ИНТРОВЕРТНА ПОЛЕЗНОСТНО-ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФОЦЕННОСТ* (introverted utility-dualitical economic fo-worths) (*) – интровертна дуалностна икономическа фоценност OWDIU(y), която изразява интроветната дуалностна икономическа полезност UDI(y) и която като елементарна
(първична) съставка на някаква икономическа ценност може да се съчетава с
икономическата стойност във всичките й разновидности. Интровертните полезностно-дуалностни фоценности {OWDIU (y)} са първичните съставки, от които се формира интровертната полезностно-дуална икономическа ценност* (introverted utility-dual economic worth) WDIU(y).
ИНТРОВЕРТНА ПОЛЕЗНОСТНО-СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТ* (introverted utility-singular economic worth) (*) –интровертна сингуларна икономическа ценност
WSIU(y) = {OWSIU(y)} = {USI(y)}

на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се състои
само от интровертни сингуларностни икономически полезности {USI(y)},
представляващи интровертни полезностно-сингуларностни икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценки* (introverted utility-singularitical economic estimations), където OWSIU(y)
= USI(y) е интровертната полезностно-сингуларна икономическа фоценност,
Според икономическото отношение разновидности на WSIU(y) са интровертната полезностно-сингуларна ценност на икономическия продукт* (introverted utility-singular worth of the economic product) WSIU(q) и интровертната
полезностно-сингуларна ценност на икономическия фактор* (introverted
utility-singular worth of the economic factor) WSIU(x). Ето защо
WSIU(y) = WSIU(q), WSIU(x).

ИНТРОВЕРТНА ПОЛЕЗНОСТНО-СИНГУЛАРНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ* (introverted utility-singularitical economic fo-worth) (*)
– интровертна полезностна икономическа фоценност OWSIU(y), която изразява интроветната сингуларностна икономическа полезност USI(y) и която като
елементарна (първична) съставка на някаква икономическа ценност не може
да се съчетава с икономическата стойност във всичките й разновидности.
Интровертните полезностно-сингуларностни фоценности {OWSIU (y)} са първичните съставки, от които се формира интровертната полезностносингуларна икономическа ценност WSIU(y).
ИНТРОВЕРТНА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted marginal utility of the economic product) – същото като пределна приемана
полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ПРЕДЕЛНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted marginal utility of the economic product) – същото като пределна приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted marginal value of the economic product) – същото като пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална].
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНА ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted marginal value of the economic product) – същото като пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (introverted singular economic worth) (*) – интровертна икономическа ценност
WSI(y) = {OWSI(y)} на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси),
която се състои интровертни сингуларностни икономически фоценности
{OWSI(y)}; едновременно разновидност на интровертната и на сингуларната
икономическа ценност. Според ценностната икономическа ингредиентност е
съставена (1) или само от интровертни сингуларностни икономически
стойности VSI(y) и тогава тя е интровертна стойностно-сингуларна икономическа ценност WSIV(y) = {OWSIV(y)} = {VSI(y)}, която се състои от интровертни
стойностно-сингуларностни икономически фоценности {OWSIV(y)}, (2) или
само от интровертни сингуларностни икономически полезности USI(y), и тогава тя е интровертна полезностно-сингуларна икономическа ценност WSIU(y) =
{OWSIU(y)} = {USI(y)}, която се състои от интровертни полезностносингуларностни икономически фоценности {OWSIU(y)}. Така че
WSI(y) = [WSIV(y), WSIU(y)] = [{OWSIV(y)}, {OWSIU(y)}] = [{VSI(y)}, {USI(y)}].

Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната
сингуларна ценност на икономическия продукт* (introverted singular worth
of the economic product) WSI(q) и интровертната сингуларна ценност на
икономическия фактор* (introverted singular worth of the economic economic
factor) WSI(x). Ето защо
WSI(y) = WSI(q), WSI(x).

ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (introverted singular economic worth) (ки) – във:
интровертна сингуларна икономическа ценност;
интровертна полезностно-сингуларна икономическа ценност;
интровертна стойностно-сингуларна икономическа ценност.
ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНА ОБЩА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛ194
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------НА] (relative individual introverted singular total protoeconomizing worth of
economic product) (ки) – във:
област на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (introverted singularitical economic utility) (*) – сингуларностна икономическа полезност USI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси),
ситуиран към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква
икономическа единица, която (сингуларна стойност) (1) е съобразена със (е
обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в тази
фаза, т.е. е насочена навътре полезностно-сингуларностна икономическа
оценка* (utility-singularitical economic estimation) и затова представлява интровертна полезностно-сингуларностна икономическа оценка* (introverted
utility-singularitical economic estimation), и (2) наред с това, като една от формите на съществуване и проявяване на дадена икономическака ценност (вж. ценностна икономическа ингредиентност) не може в качеството си на нейна първична съставка да се съчетава и да съществува съвместно с икономическа
стойност; т.е. не може да образува с последната фоценностна икономическа
сдвоеност. Същото е като интровертна полезностно-сингуларностна икономическа фоценност OWSIU(y) и участва във формирането на интровертната
полезностно-сингуларна икономическа ценност WSIU(y). Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната сингуларностна
полезност на икономическия продукт* (introverted singularitical utility of the
economic product) USI(q) и интровертната сингуларностна полезност на
икономическия фактор* (introverted singularitical utility of the economic factor)
USI(x). Ето защо
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------USI(y) = USI(q), USI(x).

ИНТРОВЕРТНА
СИНГУЛАРНОСТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТОЙНОСТ* (introverted singularitical economic value) (*) – сингуларностна
икономическа стойност VSI(y) на икономически запас (вж. икономически запаси), ситуиран към дадена фаза на икономическото възпроизводство при някаква икономическа единица, която (сингуларна стойност) (1) е съобразена със
(е обоснована от природата на) икономическите процеси, протичащи вътре в
тази фаза, т.е. е насочена навътре стойностно-сингуларностна икономическа оценка* (value-singularitical economic estimation) и затова представлява интровертна стойностно-сингуларностна икономическа оценка* (introverted
value-singularitical economic estimation), и (2) наред с това, като една от формите на съществуване и проявяване на дадена икономическака ценност (вж. ценностна икономическа ингредиентност) не може в качеството си на нейна първична съставка да се съчетава и да съществува съвместно с икономическа полезност; т.е. не може да образува с последната фоценностна икономическа
сдвоеност. Същото е като интровертна стойностно-сингуларностна икономическа фоценност OWSIV(y) и участва във формирането на интровертната
стойностно-сингуларна икономическа ценност WSIV(y). Според икономическото отношение нейни разновидности са интровертната сингуларностна
стойност на икономическия продукт* (introverted singularitical value of the
economic product) VSI(q) и интровертната сингуларностна стойност на
икономическия фактор* (introverted singularitical value of the economic factor)
VSI(x). Ето защо
VSI(y) = VSI(q), VSI(x).

ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ* (introverted singularitical economic fo-worth) (*) – интровертна икономическа фоценност OWSI(y), която като елементарна (първична съставка на
някаква икономическа ценност може да бъде (1) или само интроветна икономическа стойност VI(y), наречена в това си качество интроветна сингуларностна икономическа стойност VSI(y) [същото като интроветна стойностносингуларностна икономическа фоценност OWSIV(y)], (2) или само интроветна
икономическа полезност UI(y), наречена в това си качество интроветна сингуларностна икономическа полезност USI(y) [същото като интроветна полез-

196

1673

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно-сингуларностна икономическа фоценност OWSIU(y)], като (1) и (2) са
нейни рановидности. Затова
OWSI(y) = [OWSIV(y), OWSIV(y)] = [VSI(y), USI(y)].

Интровертните сингуларностни фоценности {OWSI(y)} са първичните съставки, от които се формира интровертната сингуларна икономическа ценност
WSI(y).

ИНТРОВЕРТНА СИНГУЛАРНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ (introverted singularitical economic fo-worth) (ки) – във:
интровертна полезностно-сингуларностна икономическа фоценност;
интровертна сингуларностна икономическа фоценност;
интровертна стойностно-сингуларностна икономическа фоценност.
ИНТРОВЕРТНА СРЕДНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted
average utility of the economic product) – същото като средна приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА СРЕДНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted
average utility of the economic product) – същото като средна приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА СРЕДНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА]* (absolute individual introverted
average value of the economic product) – същото като средна предавана
стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА СРЕДНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (relative individual introverted
average value of the economic product) – същото като средна предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална].
ИНТРОВЕРТНА СТОПАНСТВЕНА ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИНГУЛАРНОСТ НА ИНДИВИДА
[ПРОДУКТОВА]* (individual product introverted protoeconomizing relatively197
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------totally-utility economic singularity) – вж. пространство на интровертното
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].

ИНТРОВЕРТНА СТОПАНСТВЕНА ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОСТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИНГУЛАРНОСТ НА ИНДИВИДА
[ПРОДУКТОВА]* (individual product introverted protoeconomizing relativelytotally-value economic singularity) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово].
ИНТРОВЕРТНА
СТОПАНСТВЕНА
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАЛНОСТ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВА]* (individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth
economic duality) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНА
СТОПАНСТВЕНА
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИНГУЛАРНОСТ НА ИНДИВИДА
[ПРОДУКТОВА]* (individual product introverted protoeconomizing relativelytotally-worth economic singularity) – вж. пространство на интровертното
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] – вж. пространство на интровертното стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНА СТОПАНСТВЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative individual introverted protoeconomizing worth of economic product) (ки) – във:
крива на интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ефективната интровертна обща стопаствена ценност икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на неефективната интровертна дуална обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровер(тно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
сегменти на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[АБСОЛЮТНА ИНДИВИДУАЛНА] (absolute individual introverted value of
the economic product) (ки) – във:
интровертна обща стойност на икономическия продукт [абсолютна индивидуална] (същото като обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]);
интровертна пределна стойност на икономическия продукт [абсолютна
индивидуална] (същото като пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]);
интровертна средна стойност на икономическия продукт [абсолютна
индивидуална] (същото като средна предавана стойност на производствения
икономически продукт [абсолютна индивидуална]).
ИНТРОВЕРТНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative individual introverted value of the
economic product) (ки) – във:
интровертна обща стойност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] (същото като обща предавана стойност на производствения
икономически продукт [относителна индивидуална]);
интровертна пределна стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (същото като пределна предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]);
интровертна средна стойност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] (същото като средна предавана стойност на производствения
икономически продукт [относителна индивидуална]).
ИНТРОВЕРТНА СТОЙНОСТНО-ДУАЛНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФОЦЕННОСТ* (introverted value-dualitical economic fo-worths) (*) – интровертна дуалностна икономическа фоценност OWDIV(y), която изразява интроветната дуалностна икономическа стойност VDI(y) и която като елементарна
(първична) съставка на някаква икономическа ценност може да се съчетава с
икономическата полезност във всичките й разновидности. Интровертните
стойностно-дуалностни фоценности {OWDIV (y)} са първичните съставки, от
които се формира интровертната стойностно-дуална икономическа ценност* (introverted value-dual economic worth) WDIV(y).
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНА СТОЙНОСТНО-СИНГУЛАРНА ИКОНОМИЧЕСКА
ЦЕННОСТ* (introverted value-singular economic worth) (*) –интровертна сингуларна икономическа ценност
WSIV(y) = {OWSIV(y)} = {VSI(y)}

на някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се състои
само от интровертни сингуларностни икономически стойности {VSI(y)},
представляващи интровертни стойностно-сингуларностни икономически
оценки* (introverted value-singularitical economic estimations), където OWSIV(y) =
VSI(y) е интровертната стойностно-сингуларна икономическа фоценност,
Според икономическото отношение разновидности на WSIV(y) са интровертната стойностно-сингуларна ценност на икономическия продукт* (introverted value-singular worth of the economic product) WSIV(q) и интровертната
стойностно-сингуларна ценност на икономическия фактор* (introverted
value-singular worth of the economic factor) WSIV(x). Ето защо
WSIV(y) = WSIV(q), WSIV(x).

ИНТРОВЕРТНА СТОЙНОСТНО-СИНГУЛАРНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ* (introverted value-singularitical economic fo-worth) (*)
– интровертна стойностна икономическа фоценност OWSIV(y), която изразява интроветната сингуларностна икономическа стойност VSI(y) и която като
елементарна (първична) съставка на някаква икономическа ценност не може
да се съчетава с икономическата полезност във всичките й разновидности.
Интровертните стойностно-сингуларностни фоценности {OWSIV (y)} са първичните съставки, от които се формира интровертната стойностносингуларна икономическа ценност WSIV(y).
ИНТРОВЕРТНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА] (relative individual introverted worth of the
economic product) (ки) – във:
крива на интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
крива на интровертната обща ценност на икономическия продукт
[относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на ефективната интровертна обща стопаствена ценност икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
област на неефективната интровертна дуална обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровер(тно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
област на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
повърхнина на интровертната обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неефективната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегмент на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]);
сегменти на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
сегменти на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
хиперповърхнина на интровертната обща ценност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНИ ДУАЛНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ*
(introverted dualitical economic fo-worths) (*) – група от най-малко от две интровертни икономически фоценности {OWDI(y)}, които като елементарни (първични) съставки на някаква икономическа ценност могат да се съчетават във
всички възможни комбинации от икономическа стойност [последната наречена в това си качество интровертна дуалностна икономическа стойност
VDI(y)] и икономическа полезност [последната наречена в това си качество интровертна дуалностна икономическа полезност UDI(y)]. Затова {OWDI(y)} могат да бъдат (1) или едновременно (а) интровертни стойностно-дуалностни
икономически фоценности {OWDIV(y)}, представляващи интровертните дуалностни икономически стойности {VDI(y)}, и (б) интровертни полезностнодуалностни икономически фоценности {OWDIU(y)}, представляващи интровертните дуалностни икономически полезности {VDI(y)}, (2) или само интровертни стойностно-дуалностни икономически фоценности {OWDIV(y)}=
{VDI(y)}, (3) или само интровертни полезностно-дуалностни икономически фоценности {OWDIU(y)}= {UDI(y)}. Интровертните дуалностни фоценности
{OWDI(y)} са първичните съставки, от които се формира интровертната дуална икономическа ценност WDI(y).
ИНТРОВЕРТНО ДВУСТРАННО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
СРАВНЕНИЕ* (introverted bilateral worth economic comparison) – вж ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОВЕРТНО
ДУАЛНО
СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНООБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (individual poduct introverted dual protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) – вж. пространство на интровертното
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File: от ИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
до ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНО
ДУАЛНО
СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНООБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО] (individual product introverted dual protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) (ки) – във:
интровертно дуално стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (introverted economic
comparison) (ки) – във:
интровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение).
ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОПОЛЕЗНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (individual poduct introverted singular protoeconomizing relatively-totally-utility economic behaviour) – вж. пространство на интро-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОСТОЙНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (individual poduct introverted singular protoeconomizing relatively-totally-value economic behaviour) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (individual poduct introverted singular protoeconomizing
relatively-totally-worth economic behaviour) – вж. пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово].
ИНТРОВЕРТНО СИНГУЛАРНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО] (abnormal individual product introverted singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) (ки) – във:
интровертно сингуларно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. пространство на
интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ
НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО] (individual poduct introverted
protoeconomizing economic behaviour) (ки) – във:
ефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]
неефективно интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
ненормално интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неразумно
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неразумно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
схема на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]).
ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ
[ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО] (individual product introverted protoeconomizing economic equilibrium) (ки) – във:
права на интровертното стопанственото относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
точка на максималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точка на минималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точки на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТРОВЕРТНО
СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (individual product introverted protoeconomizing relatively-totallyworth economic behaviour) (*) – икономическо поведение
TWZI(BRI)(q) = TWZ(BRI)(qpc)
на индивида като възпроизводствена икономическа единица, при което се
формира някакво равнище на интровертната обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] (на измерената в относителна мярка
интровертна обща ценност на продукта) TWI(RI)(q) (и на нейните разновидности), който той произвежда (създава) и потребява (консумира) с цел в
крайна сметка да удовлетворява своите и на други икономически единици определени икономически потребности (вж. и обща икономическа ценност).
Разновидност е на относително-общоценностното икономическо поведение
на индивида [продуктово]. Относителната индивидуална итровертна обща
ценност на икономическия продукт е двойката от икономически фоценности
(ценностни икономически ингредишенти)
TWI(RI)(q) = {TGV(RI)(qp), TDU(RI)(qc)},
където TGV(RI)(qp) е общата предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална], а TDU(RI)(qc) е общата
приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна
индивидуална]. Неговите точки изграждат пространството на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово] S(TWZI(BRI)(q)) = S(TWI(BRI)(qpc)). Изследва се
чрез интровертното стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] C(TWZI(BRI)(q)) = C(TWI(BRI)(qpc)) (вж.
ценностно икономическо сравнение). Под внимание тук се взема трудовообусловената икономическа ценност (вж. икономическа ценност).
Продуктовото иннтровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида се интерпретира в контекста на релативистичната теория на ценността. То е субективно относителнообщоценностно икономическо поведение, което се мотивира и конституира от
индивида в условията на определена заобикаляща го обществена и природна
среда. Израз е на използваната икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова] и на осъществената индвидуална продуктова икономическа активност. При еднопродуктов анализ се описва от кривата на интровертната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(curve of the relative individual introverted total worth of the economic product),
при двупродуктов анализ – от повърхнината на интровертната обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (surface of
the relative individual individual introverted total worth of the economic product),
при повече от два вида продукти – от хиперповърхнината на интровертната
обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(hypersurface of the relative individual individual introverted total worth of the economic product), както и от техните разновидности. Общото означение на всички тях е TWI(RI)(q). То се изобразява върху (и се анализира чрез) схемата на
.продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида, която по-долу е разгледана на примера на
еднопродуктовия икономически анализ.
1. Схема на продуктовото интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида при еднопродуктов анализ
Схемата
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоценностното икономическо поведение на индивида [продуктово]*
(diagram of the individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totallyworth economic behaviour) при еднопродуктов анализ се съставя, като в положителния квадрант на една и съща двумерна координатна система се експонират съвместно (1) кривата на общата предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual total gived value of production economic product) TGV(RI)(qp)
(вж. релативистична теория на ценността) [която е същото като крива на
стойностните производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual product value
producer’s economic abilities) TGV(PRI)(qp) (също)] и (2) кривата на общата
приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual total accepted utility of
production economic product) TDU(RI)(qc) (също) [която е същото като крива
на полезностните потребителски икономически потребности [относителни
индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual product utility
consumer’s economic needs /necessities/) TDU(PRI)(qc) (също)]. Общо понятие
за позициите (1) и (2) е посочената по-горе крива на относителната индиви-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуална интровертна обща ценност на икономическия продукт TWI(RI)(q)
(при еднопродуктов анализ). Така че
TWI(RI)(q) = {TGV(PRI)(qp), TDU(PRI)(qc)}.
Тъй като по определение (1) предаваната стойност и предаваната полезност (изобщо предаваната ценност) на продукта са предавана стойност и предавана полезност (изобщо предавана ценност) на производствения продукт и
(2) приеманата стойност и приеманата полезност (изобщо приеманата ценност)
на продукта са приемана стойност и приемана полезност (изобщо приемана
ценност) на потребителния продукт, то, ако не е посочено друго, (1) под обща
предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(q) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TEGV(RI)(e2q)] обикновено се подразбира общата предавана стойност
на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(qp) и следователно под крива на общата предавана стойност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative
individual total gived value of economic product) TGV(RI)(q) обикновено се подразбира кривата на относителната индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт TGV(RI)(qp), и (2) под обща приемана полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(q) [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2q)] обикновено се подразбира общата приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc) и следователно под крива на общата приемана полезност
на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual total accepted utility of economic product) TDU(RI)(q) обикновено
се подразбира кривата на относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc). Общо понятие за
кривите TGV(RI)(qp) и TDU(RI)(qc) е кривата на интровертната обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual introverted total protoeconomizing worth of
economic product) TWZI(RI)(q). Схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида е
разделена на три части: (1) централна, в която е експонирана областта на ефективната обща ценност, (2) лява, в която е експонирана областта на ненормал3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната обща ценност, и (3) дясна, в която е експонирана областта на неразумната
обща ценност на икономическия продукт.
2. Централна част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида при еднопродуктов анализ (област на ефективната обща ценност)
2.1. Изходни положения на централната част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида
Във фиг. 1 вниманието е насочено предимно към централната част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида (при еднопродуктов анализ), където е
експонирано ефективното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (effective individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth
economic behaviour). Тук кривите TGV(RI)(qp) [същото като TGV(RI)(q)] и
TDU(RI)(qc) [същото като TDU(RI)(q)] се пресичат два пъти: (1) в точката на
минималното интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the minimal individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth
economic equilibrium) E(qtw0) [при нея има равенство между (а) нормалната
обща предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(q0) (същото като нормална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(qp0)) и (б) нормалната обща приемана полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(q0) (същото като нормална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(qc0))]; (2) в точката на максималното
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the maximal individual
product
introverted
protoeconomizing
relatively-totally-worth
economic
1
equilibrium) E(qtw ) [при нея има равенство между (а) разумната обща предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(q1) (същото като разумна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1)) и (б)
разумната обща приемана полезност на икономическия продукт [отно4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителна индивидуална] TDU(RI)(q1) (същото като разумна обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc1))].
Относителна ценностна потенциалност =
относителна обща ценност (ценностни единици)
TW(RI)(q)
TGV(RI)(qp) ORZI(qtw)
E(qtw1)
E

TW(RI)(q1)
s
TDU(RI)(eqc )

Принадена
полезност

TDU(RI)(q)
s

TDU(RI)(iqc )
A

B
Принадена
стойност

s

TGV(RI)(iqp )
C
TW(RI)(q0)
TGV(RI)(qpe)

E(qtw0)

D
Принаден
продукт

Необходима
стойност

TDU(RI)(qce)
0 = qpe qce q0

iq

s

eq

s

q1

q

Продукт (qc или qp)
(специфични единици)
Фиг. 1. Централна част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида (при еднопродуктов анализ)

В своята общност (като обединение) точките E(qtw0) и E(qtw1) се означават като точки на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]*
(points of the individual product introverted protoeconomizing relatively-totallyworth economic equilibrium) EZI(qtw). Те определят правата на интровертното
стопанствено относително-общоценностно икономическо равновесие [ин5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуално продуктово]* (straight line of the individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium) ORZI(qtw), която
започва от координатното начало. Нейният постоянен наклон към абсцисната
ос изразява постянните средни значения на общите икономически фоценности
в разглежданата схема, в т.ч. и в точките E(qtw0) и E(qtw1). Точките E(qtw0) и
E(qtw1) съответстват еднозначно и взаимнообратимо на точката на минималната равновесна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] E(q0) и точката на максималната равновесна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова] E(q1) (вж. релативистична теория на
ценността).
На абсцисната ос във фиг. 1 е фиксиран някакъв необходимо-цялостен
икономически продукт [индивидуален] в размер на e2q = e2q(I) специфични
единици [който в ефективната област е ефективен необходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] e2qx = e2qx(I), в т.ч. свъхефективната област
е свръхефективен необходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] e2qs = e2qs(I)].
Според кривата TGV(RI)(qp) неговата (на e2q) обща предавана
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална] е TGV(RI)(e2q) относителни стойностни единици [подрабирана
като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимоцялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
TEGV(RI)(e q)] [същото като обща предавана стойност на необходимоцялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qp) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на необходимо-цялостния производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qp))]. В
ефективната област TGV(RI)(e2q) е обща предавана стойност на ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qx) (същото като ефективна обща предавана стойност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]) [подрабирана като
обща необходимо-цялостна предавана стойност на ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2GV(RI)(e2qx)] [същото като обща предавана стойност на ефективния
необходимо-цялостен производствен икономически продукт [относителна индивидуална TGV(RI)(e2qpx) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на ефективния необходимоцялостен производствен икономически продукт [относителна индивиду6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ална] TE2GV(RI)(e2qpx))]. Във т.ч. в свръхефективната област TGV(RI)(e2q) е
обща предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qs) (същото като свръхефективна обща предавана стойност на икономическия продукт
[относителна индивидуална]) [подрабирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(eqs)] [същото като обща предавана стойност на свръхефективния необходимоцялостен производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qps) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен
производствен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2GV(RI)(e2qps))] (точката B).
Според кривата TDU(RI)(qc) неговата (на e2q) обща приемана полезност
на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е TDU(RI)(e2q) относителни полезностни единици [подразбирана като
обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимоцялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
2
TE DU(RI)(e q)] [същото като обща приемана полезност на необходимоцялостния потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qc) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на необходимо-цялостния потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2qc))]. В
ефективната област TDU(RI)(e2q) е обща приемана полезност на ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] е TDU(RI)(e2qx) (същото като ефективна обща приемана полезност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като
обща необходимо-цялостна приемана полезност на ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(e2qx)] [същото като обща приемана полезност на ефективния необходимо-цялостен потребителен икономически продукт [относителна
индивидуална] TDU(RI)(e2qcx) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на ефективния необходимо-цялостен
потребителен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(e2qcx))]. Във т.ч. в свръхефективната област TDU(RI)(e2q) е обща
приемана полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qs) (същото като
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свръхефективна обща приемана полезност на икономическия продукт
[относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на свръхефективния необходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] TEDU(RI)(e2qs)] [същото като обща приемана полезност на свръхефективния необходимоцялостен потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qcs) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на свръхефективния необходимо-цялостен
потребителен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(e2qcs))] (точката E).
В свръхефективната област разликата TSU(RI)(e2q) = TDU(RI)(e2q) –
TGV(RI)(e2q) между приеманата полезност TDU(RI)(e2q) и предаваната
стойност TGV(RI)(e2q) на необходимо-цялостния продукт е общата принадена полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(e2q) (същото е като обща наднеобходима полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална]). По подразбиране то е същото да се каже, че разликата
TSU(RI)(e2qs) = TDU(RI)(e2qs) – TGV(RI)(e2qs)
между приеманата полезност TDU(RI)(e2qs) и предаваната стойност
TGV(RI)(e2qs) на свръхефективния цялостен продукт е общата принадена полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TSU(RI)(e2qs) (същото е като обща наднеобходима полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална]) (отсечката BE).
Сегментът от кривата на относителната индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp), разположен между точките E(qtw0) и E(qtw1), включително и самите тях, е съставен
от значенията на ефективната обща предавана стойност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qx). Затова той е сегмент на
ефективната обща предавана стойност на производствения икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the effective relative
individual total gived value of economic product) N(TGV(RI)(qpx)). Сегментът от
кривата на относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qp), разположен между точките
E(qtw0) и E(qtw1), включително и самите тях, е съставен от значенията на
ефективната обща приемана полезност на икономическия продукт [относи8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна индивидуална] TDU(RI)(qx). Затова той е сегмент на ефективната обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the effective relative individual total accepted
utility of consumption product) N(TDU(RI)(qcx)). Общо понятие за сегментите
N(TGU(RI)(qcx)) и N(TGV(RI)(qpx)) е сегментът на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна
индивидуална]* (segment of the effective relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) N(TWZI(RI)(qx)), където сегментите
на ефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segments of the effective relative
individual introverted total protoeconomizing worth of economic product)
{N(TWZI(RI)(qx))} = {N(TGV(RI)(qpx)), N(TGV(RI)(qcx))} са разновидности
на N(TWZI(RI)(qx)). Областта, ограничена от сегментите N(TGV(RI)(qcx)) и
N(TDU(RI)(qpx)) и точките E(qtw0) и E(qtw1) (включително и самите тези точки), е областта на ефективната интровертна обща стопанствена ценност
икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the effective
relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product)
A(TWZI(RI)(qx)). Специфично за елементите
N(TGV(RI)(qx)), N(TDU(RI)(qx)) и A(TWZI(RI)(qx))
е, че при всички тях относителната индивидуална обща приемана полезност на
икономическия продукт TDU(RI)(qx) е не по-малка от относителната индивидуална обща предавана стойност на икономическия продукт TGV(RI)(qx).
Сегментът от кривата на относителната индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp), разположен между точките E(qtw0) и E(qtw1), но без самите тях, е съставен от значенията на свръхефективната обща предавана стойност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qs). Затова той е сегмент на
свръхефективната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the supereffective relative individual total gived value of production economic product)
N(TGV(RI)(qps)). Сегментът от кривата на относителната индивидуална обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc),
разположен между точките E(qtw0) и E(qtw1), но без самите тях, е съставен от
значенията на свръхефективната обща приемана полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qs). Затова той е сегмент на свръхефективната обща приемана полезност на потребителния
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the supereffective relative individual total accepted utility of consumption economic
product) N(TDU(RI)(qcs)). Общо понятие за сегментите N(TGV(RI)(qps)) и
N(TDU(RI)(qcs)) е сегментът на свръхефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segments of the supereffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) N(TWZI(RI)(qs)), където
{N(TWZI(RI)(qs))} = {N(TGV(RI)(qps)), N(TDU(RI)(qcs))}
са разновидности на N(TWZI(RI)(qs)). Областта, ограничена от сегментите
N(TGV(RI)(qps)) и N(TDU(RI)(qcs)) и точките E(qtw0) и E(qtw1) (но без самите
тези точки), е областта на свръхефективната интровертна обща стопаствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area
of the supereffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of
economic product) A(TWZI(RI)(qs)). Специфично за елементите
N(TGV(RI)(qs)), N(TDU(RI)(qs)) и A(TWZI(RI)(qs))
е, че при всички тях относителната индивидуална обща приемана полезност на
икономическия продукт TDU(RI)(qs) е по-голяма от относителната индивидуална обща предавана стойност на икономическия продукт TGV(RI)(qs).
2.2. Основни правила на относителната икономическа ценност, в т.ч.
и на ефективната относителна икономическа ценност
Зависимостите в продуктовото относително-общоценностно икономическо поведение на индивида се градят върху изведените в релативистичната теория на ценността някалко взаимосвързани основни правила на относителната
ценност (в т.ч. и за ефективната област), но само когато тя е дуална икономическа ценност. Те са илюстрирани във фиг. 1.
Първото основно правило на относителната икономическа ценност*
(first basic rule of the relative economic worth) е, че стойността на необходимоцялостния продукт е равна на полезността на необходимия продукт. Това означава, че при просто възпроизводство полезността на необходимия продукт е
неговата способност при консумацията му от индивида (при удовлетворяването на потребителските му потребности) последният да възстановява производителските си способности в онзи размер, който позволява да положи такива
усилия (да индуцира такава стойност), че да произведе даденият необходимоцялостен продукт в предходния му размер. Ето защо общата приемана полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивиду10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ална] TDU(RI)(iq) относителни полезностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iq)] [същото като
обща приемана полезност на необходимия потребителен икономически
продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqc) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимия
потребителен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(iqc))] е равна на общата предавана стойност на необходимоцялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
TGV(RI)(e q) относителни стойностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2q)].
За ефективната област това положение звучи така. Общата приемана полезност на ефективния необходим икономически продукт [относителна
индивидуална] TDU(RI)(iqx) (същото като ефективна обща приемана полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на
ефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqx)] [същото като обща приемана полезност на ефективния
необходим потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqcx) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на ефективния необходим потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqcx))] е
равна на общата предавана стойност на ефективния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 x
TGV(RI)(e q ) (същото като ефективна обща предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на ефективния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2
2 x
TE GV(RI)(e q )].
Във т.ч. за свръхефективната област това положение звучи така. Общата
приемана полезност на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqs) (същото като свръхефективна обща приемана полезност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqs)] [същото като
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща приемана полезност на свръхефективния необходим потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqcs) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност
на свръхефективния необходим потребителен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqcs))] (точката A) е равна на общата предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qs) (същото като
свръхефективна обща предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qs)] (точката B).
Това положение е илюстрирано от отсечката AB. Дефинираната по този
начин точка A върху кривата TDU(RI)(qc) еднозначно определя необходимия
икономически продукт [индивидуален] в размер на iq = iq(I) специфични единици [в случая свръхефективния необходим икономически продукт [индивидуален] iqs = iqs(I)], който е необходим продукт на цялостния продукт eq.
Дължината на отсечката AB определя принадения икономически продукт [индивидуален] в размер на sq = sq(I) специфични единици [същото като свръхефективен принаден икономически продукт [индивидуален] sqs = sqs(I)], който е принаден продукт на необходимо-цялостния продукт eq. Принаденият
продукт е разликата sq = e2q – iq между необходимо-цялостния и необходимия
продукт. Така че първото основно правило осигурява еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множеството на необходимо-цялостните продукти и множеството на необходимите продукти в свръхефективната област на
продуктовото общоценностно поведение на индивида.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(iq)
относителни стойностни единици [подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iq)] [същото е като обща предавана
стойност на необходимия производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqp) (последната подразбирана като обща
необходимо-цялостна предавана стойност на необходимия производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqp))].
За ефективната област това положение звучи така. Общата предавана
стойност на ефективния необходим икономически продукт [относителна
индивидуална] е TGV(RI)(iqx) (същото като ефективна обща предавана
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на ефективния необходим икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2GV(RI)(iqx)] [същото е като обща предавана стойност на
ефективния необходим производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqpx) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на ефективния необходим производствен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2
x
TE GV(RI)(iqp ))].
Във т.ч. за свръхефективната област това положение звучи така. Общата
предавана стойност на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(iqs) (същото като свръхефективна обща предавана стойност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqs)] [същото е като
обща предавана стойност на свръхефективния необходим производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqps) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност
на свръхефективния необходим производствен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqps))] (точката C).
Разликата TSU(RI)(iq) = TDU(RI)(iq) – TGV(RI)(iq) между приеманата полезност TDU(RI)(iq) и предаваната стойност TGV(RI)(iq) на необходимия продукт е общата принадена полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(iq). По подразбиране то е същото да се каже, че разликата TSU(RI)(iqs) = TDU(RI)(iqs) – TGV(RI)(iqs) между
приеманата полезност TDU(RI)(iqs) и предаваната стойност TGV(RI)(iqs) на
свръхефективния необходим продукт е общата принадена полезност на
свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(iqs) (дължината на отсечката CA).
Второто основно правило на относителната икономическа ценност*
(second basic rule of the relative economic worth) е, че стойността на необходимия продукт е равна на необходимата стойност на цялостния продукт. Това
означава, че при просто възпроизводство стойността на необходимия продукт
като израз на положените усилия за създаването на трудовия производствен
фактор се възпроизвежда в стойността на създадения с помощта на този фактор необходимо-цялостен продукт, без обаче да я изчерпва, тъй като работната
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сила може да индуцира повече усилия в сравнение с усилията, които са необходими за собственото й възпроизводство (при функционирането си трудовият
фактор извлича допълнителна енергия от природната среда). Ето защо, общата необходима предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2q) относителни
стойностни единици [същото като обща необходима предавана стойност на
необходимо-цялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qp)] е равна на общата предавана
стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iq) относителни стойностни единици [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимия
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iq)].
За ефективната област това положение звучи така. Общата необходима
предавана стойност на ефективния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qx) (същото като ефективна обща необходима предавана стойност на необходимо-цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална]) [същото като обща
необходима предавана стойност на ефективния цялостен производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qpx)] е
равна на общата предавана стойност на ефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqx) (същото като
ефективна обща предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на ефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqx)].
Във т.ч. за свръхефективната област това положение звучи така. Общата
необходима предавана стойност на свръхефективния цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qs) (същото като
свръхефективна обща необходима предавана стойност на необходимоцялостния икономически продукт [относителна индивидуална]) [същото
като обща необходима предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(eqps)] (точката D) е равна на общата предавана стойност
на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqs) (същото като свръхефективна обща предавана
стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна преда14

1700

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вана стойност на свръхефективния необходим икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqs)] (точката C). Това положение е
илюстрирано от отсечката CD, чиято дължина задава отново принадения продукт sqs.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(e2q) относителни стойностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е TE2GV(RI)(e2q)]. В ефективната област тя е общата предавана стойност на ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(e2qx) (същото като ефективна обща предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална])
[подразбирана като необходимо-обща цялостна предавана стойност на
ефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TEGV(RI)(e2qx)]. В т.ч. в свръхефективната област тя е общата
предавана стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qs) (същото като
свръхефективна обща предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като обща
необходимо-цялостна предавана стойност на свръхефективния цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] е TE2GV(RI)(e2qs)]
(точката B).
Разликата TSV(RI)(е2q) = TGV(RI)(e2q) – TIGV(RI)(e2q) между предаваната стойност TGV(RI)(e2q) и необходимата предавана стойност TIGV(RI)(e2q) на
необходимо-цялостния продукт е общата принадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TSV(RI)(еq) (същото е като обща наднеобходима стойност на необходимоцялостния икономически продукт [относителна индивидуална]) (понятието принадена стойност е въведено от К. Маркс). То е същото да се каже, че
разликата TSV(RI)(е2qs) = TGV(RI)(e2qs) – TIGV(RI)(e2qs) между предаваната
стойност TGV(RI)(e2qs) и необходимата предавана стойност TIGV(RI)(e2qs) на
свръхефективния необходимо-цялостен продукт (точката D) е общата принадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TSV(RI)(е2qs) (същото е като обща
наднеобходима стойност на свръхефективния необходимо-цялостен ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически продукт [относителна индивидуална]) (дължината на отсечката
DB)
При това относителната индивидуална обща принадена стойност на цялостния икономически продукт TSV(RI)(е2q) е равна на общата стойност на
принадения икономически продукт [относителна индивидуална]
TV(RI)(sq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(sq)]. То е същото да се каже, че това относителната индивидуална обща принадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен
икономически продукт TSV(RI)(е2qs) е равна на общата стойност на свръхефективния принаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(sqs) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на свръхефективния принаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(sqs)].
Третото основно правило на относителната икономическа ценност*
(third basic rule of the relative economic worth) произтича от първите две. Според него принадената стойност на необходимо-цялостния продукт е равна на
принадената полезност на необходимия продукт, което ще рече, че принадената полезност на необходимия продукт е оценка на способността на трудовия
фактор да индуцира принадена стойност на създадения от него производствен
продукт. Ето защо общата принадена стойност на необходимо-цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална] TSV(RI)(е2q) е равна
на общата принадена полезност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална] TSU(RI)(iq). То е същото да се каже, че общата принадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV(RI)(е2qs) е равна на
общата принадена полезност на свръхефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(iqs). Това положение е
илюстрирано от равенството между отсечките DB и CA.
Освен това относителната индивидуална обща принадена полезност на
необходимо-цялостния икономически продукт TSU(RI)(е2q) е равна на общата полезност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(sq) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна полезност на принадения икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2U(RI)(sq)]. То е същото да се каже, че относителната индивидуална обща принадена полезност на свръхефективния необходимоцялостен икономически продукт TSU(RI)(е2qs) е равна на общата полезност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на свръхефективния принаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(sqs) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна полезност на свръхефективния принаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2U(RI)(sq)s].
Сумата TSSV(RI)(е2q) = TSV(RI)(е2q) + TSU(RI)(е2q) на относителната индивидуална обща принадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт TSV(RI)(е2q) и относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимо-цялостния икономически продукт TSU(RI)(е2q) е равна
на общата суперпринадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(е2q) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна суперпринадена стойност на
цялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
TESSV(RI)(е q)]. Относителната индивидуална обща суперпринадена стойност
на необходимо-цялостния икономически продукт TSSV(RI)(е2q) е равна на
общата стойност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(ssq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на суперпринадения икономически продукт
[относителна индивидуална] TEV(RI)(ssq)].
То е същото да се каже, че сумата TSSV(RI)(е2qs) = TSV(RI)(е2qs) +
TSU(RI)(е2qs) на относителната индивидуална обща принадена стойност на
свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт TSV(RI)(еqs) и
относителната индивидуална обща принадена полезност на свръхефективния
необходимо-цялостен икономически продукт TSU(RI)(е2qs) е равна на общата
суперпринадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(е2qs) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна суперпринадена стойност
на свръхефективния цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2SSV(RI)(е2qs)]. Относителната индивидуална обща суперпринадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт TSSV(RI)(е2qs) е равна на общата стойност на свръхефективния суперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална]
TV(RI)(ssqs) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на свръхефективния суперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(ssqs)]. Относителната индивидуална обща
суперпринадена полезност на необходимо-цялостния икономически продукт
TSSU(RI)(е2q) се коменитра по-долу.

17

1703

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Разширена схема на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида и
нейната централна част
Когато в свръхефективната област на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида се прибави и втори (следващ след първия, но различен от него по параметри) трудов възпроизводителски цикъл, се получава разширена схема на
продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида. При еднопродуктов анализ тя е експонирана във фиг. 2, където вниманието е насочено предимно към нейната централна част, която обхваща ефективната област (когато q0 ≤ q ≤ q1). Освен
необходимо-цялостния икономически продукт на първия цикъл eq от изходната схема, разширената схема включва още и хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [индивидуален] he2q = hq на първия цикъл (вж. и релативистична теория на ценността), който е необходимо-цялостният икономически продукт на втория цикъл (на втората стъпка). В ефективната област той
е ефективен хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] he2qx, в т.ч. в суперефективната област той е суперефективен хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] he2qs.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна ценностна потенциалност =
относителна обща ценност (ценностни единици)
TW(RI)(q)
TGV(RI)(qp)
ORZI(qtw)
E(qtw1)
F

1

TW(RI)(q )
TDU(RI)(hqc)

TDU(RI)(qc)
Хиперприн.
полезност

E
TDU(RI)(eqc)

G
Принадена
полезност

A

B

Хиперпринадена
стойност

H

TDU(RI)(iqc)
TGV(RI)(iqp)
TW(RI)(q0)
TGV(RI)(qpe)

E(qtw0)

C

D

Принаден
продукт

Принадена
стойност

I

Добавъчен
продукт

Необходима
стойност

Хипернеобходима
стойност

TDU(RI)(qce)
0 = qpe qce q0

iq

eq

hq

q1

Суперпринаден продукт

q
Продукт (qc или qp)
(специфични единици)

Фиг. 2. Централна част на разширената схема на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида (при еднопродуктов анализ)

Той е наречен хипернеобходимо-цялостен само в контекста на параметрите на първия цикъл (в сравнение с необходимо-цялостния му продукт eq). Хипернеобходимо-цялостният икономически продукт hq на първия цикъл в действителност обаче се създава от индивида през втория цикъл, но само ако през
първия цикъл той консумира изцяло принадения икономически продукт sq и
това разширява неговите производителски способности. Конфигурацията на
свръхефективната област показва, че при постоянни други условия този процес на разширяване на производството първоначално е ускорителен (разходящ), а впоследствие преминава в затихващ (сходящ) до пълното му спиране в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точката E(qtw1) на максималното продуктово относително-общоценностно
равновесие (при разумния продукт), където принаденият продукт изчезва и
необходимият продукт се изравнява с цялостния, а последният пък се изравнява с хипернеобходимо-цялостния продукт. Ако същият този процес се разглежда като движение в обратната посока, той по аналогичен начин първоначално е ускорителен (разходящ), а впоследствие преминава в затихващ (сходящ) до пълното му спиране в точката E(qtw0) на минималното продуктово
общоценностно равновесие (при нормалния продукт).
Според релативистичната теория на ценността сумата на индивидуалния принаден икономически продукт sq и добавъчния икономически продукт
[индивидуален] bq дава суперпринадения икономически продукт [индивидуален] ssq. Сумата на индивидуалния цялостен икономически продукт eq и добавъчния икономически продукт [индивидуален] aq дава хипернеобходимоцялостния икономически продукт [индивидуален] he2q. От това следва, че
сумата на индивидуалния необходим икономически продукт iq и индивидуалния суперпринаден икономически продукт ssq отново дава индивидуалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт he2q. Добавъчният продукт е
принаденият продукт на хипернеобходимо-цялостния продукт. Затова добавъчният продукт aq може да се означи още като хиперпринаден икономически продукт [индивидуален]* (individual hypersurplus economic product) shq
(същото като принаден хиперцялостен продукт). Така че сумата на необходимо-цялостния продукт и хиперпринадения продукт дава хипернеобходимоцялостния продукт.
Същото може да се каже и по следния начин. Сумата на свръхефективния
индивидуален принаден икономически продукт sq и свръхефективния добавъчен икономически продукт [индивидуален] bqs дава свръхефективния суперпринаден икономически продукт [индивидуален] ssqs. Сумата на свръхефективния индивидуален цялостен икономически продукт eqs и свръхефективния добавъчен икономически продукт [индивидуален] bqs дава свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален]
he2qs. От това следва, че сумата на свръхефективния индивидуален необходим
икономически продукт iqs и свръхефективния индивидуален суперпринаден
икономически продукт ssqs отново дава свръхефективния индивидуален хипернеобходимо-цялостен икономически продукт he2qs. Свръхефективният добавъчен продукт е принаденият продукт на свръхефективния хиперцялостен
продукт. Затова свръхефективния добавъчен продукт aqs може да се означи
още като свръхефективен хиперпринаден икономически продукт [индиви20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуален]* (supereffective individual hypersurplus economic product) shqs (същото
като свръхефективен принаден хипернеобходимо-цялостен продукт). Така
че сумата на свръхефективния необходимо-цялостeн продукт и свръхефективния хиперпринаден продукт дава свръхефективния хипернеобходимо-цялостeн
продукт.
Като се приложат основните правила на относителната икономическа
ценност, се достига до няколко твърдения, свързани с хипернеобходимоцялостния продукт.
(1) Общата предавана стойност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(he2q) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2GV(RI)(he2q)] е равна на относителната приемана индивидуална полезност
на необходимо-цялостния икономически продукт TDU(RI)(е2q). С
TDU(RI)(he2q) е означена общата приемана полезност на хипернеобходимоцялостния икономически продукт [относителна индивидуална] [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(he2q)]. Разликата
TSU(RI)(he2q) = TDU(RI)(he2q) – TGV(RI)(he2q)
между относителната индивидуална обща приемана полезност TDU(RI)(he2q)
и предавана стойност TGV(RI)(he2q) на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт е равна на общата принадена полезност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TSU(RI)(he2q) [тя е същото като наднеобходима полезност на хипернеобходимо-цялостния продукт и като обща хиперпринадена полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
THSU(RI)(e2q)]. Относителната индивидуална обща принадена полезност на
хипернеобходимо-цялостния икономически продукт TSU(RI)(he2q) е равна на
общата полезност на хиперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(hsq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на хиперпринадения икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2U(RI)(hsq)], или още е равна на общата
полезност на добавъчния икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(bq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезност на добавъчния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(bq)].
То е същото да се каже следното. Общата предавана стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(he2qs) [подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на свръхефективния хипернеобходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2
2 s
TE GV(RI)(he q )] (точката G) е равна на относителната приемана индинвидуална полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(е2qs) (точката E). С TDU(RI)(he2qs) е означена общата приемана полезност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(he2qs)]. Разликата
TSU(RI)(he2qs) = TDU(RI)(he2qs) – TGV(RI)(he2qs)
между относителната индивидуална обща приемана полезност TDU(RI)(he2qs)
и предавана стойност TGV(RI)(he2qs) на свръхефективния хипернеобходимоцялостен икономически продукт е равна на общата принадена полезност на
свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(he2qs) [дължината на отсечката GF] [тя е
същото като наднеобходима полезност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен продукт и като обща хиперпринадена полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] THSU(RI)(е2qs)]. Относителната индивидуална обща принадена
полезност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSU(RI)(he2qs) е равна на общата полезност на свръхефективния хиперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална]
TU(RI)(hsqs) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на свръхефективния хиперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(hsqs)], или още е равна на общата полезност на свръхефективния добавъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(bqs) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на свръхефективния добавъчен икономически
продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(bqs)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Относителната обща предавана стойност на хипернеобходимоцялостния икономически продукт TGV(RI)(he2q) е равна на относителната обща приемана полезност на необходимо-цялостния икономически продукт
TDU(RI)(e2q). Тъй като необходимо-цялостният продукт изпълнява ролята на
необходим продукт на необходимо-хиперцялостния продукт, то величината
TGV(RI)(he2q) е същото като общата необходима полезност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TIU(RI)(he2q). Общата необходима стойност на хипернеобходимоцялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
TIV(RI)(he q) е същото като обща хипернеобходима стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
THIV(RI)(e2q). Относителната индивидуална обща необходима стойност на
хипернеобходимо-цялостния икономически продукт TIV(RI)(he2q) е равна на
относителната индивидуална обща предавана стойност на необходимоцялостния икономически продукт TGV(RI)(e2q), а чрез нея е равна и на относителната индивидуална обща приемана полезност на необходимия икономически продукт TDU(RI)(iq).
То е същото да се каже следното. Относителната обща предавана стойност
на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт
TGV(RI)(he2qs) е равна на относителната обща приемана полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(e2qs) (това е
илюстрирано от отсечката EG). Тъй като свръхефективният необходимоцялостен продукт изпълнява ролята на необходим продукт на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен продукт, то величината TGV(RI)(he2qs) е същото като общата необходима полезност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TIU(RI)(hqs). В точката H е фиксирана общата необходима стойност на
свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIV(RI)(he2qs), която е същото като обща хипернеобходима стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] THIV(RI)(e2qs). От фиг. 2 се
вижда, че относителната индивидуална обща необходима стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TIV(RI)(he2qs) е
равна на относителна индивидуална обща предавана стойност на свръхефективния цялостен икономически продукт TGV(RI)(e2qs), а чрез нея е равна и на
относителната индивидуална обща приемана полезност на свръхефективния
необходим икономически продукт TDU(RI)(iqs).
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Разликата TSV(RI)(he2q) = TGV(RI)(he2q) – TIV(RI)(he2q) между относителната индивидуална обща предавана стойност на хипернеобходимоцялостния икономически продукт TGV(RI)(he2q) и относителната индивидуална обща необходима стойност на хипернеобходимо-цялостния икономически
продукт TIV(RI)(he2q) е равна на общата принадена стойност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TSV(RI)(he2q) [тя е същото като наднеобходима стойност на хипернеобходимо-цялостния продукт и като обща хиперпринадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
THSV(RI)(е2q)]. Относителната индивидуална обща принадена стойност на
хипернеобходимо-цялостния икономически продукт TSV(RI)(he2q) е равна на
общата стойност на хиперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(hsq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на хиперпринадения икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2U(RI)(hsq)], или още е равна на общата
стойност на добавъчния икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(bq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на добавъчния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(bq)]. Относителната индивидуална обща принадена стойност
на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт TSV(RI)(he2q) е равна
на относителната индивидуална обща принадена полезност на необходимоцялостния икономически продукт TSU(RI)(e2q).
То е същото да се каже следното. Разликата TSV(RI)(he2qs) =
TGV(RI)(he2qs) – TIV(RI)(he2qs) между относителната индивидуална обща предавана стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TGV(RI)(he2qs) и относителната индивидуална обща необходима
стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TIV(RI)(he2qs) е равна на общата принадена стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TSV(RI)(he2qs) [дължината на отсечката HG] [тя е същото като
наднеобходима стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен
продукт и като обща хиперпринадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
THSV(RI)(е2qs)]. Относителната индивидуална обща принадена стойност на
свръхефективния
хипернеобходимо-цялостен
икономически
продукт
s
TSV(RI)(hq ) е равна на общата стойност на свръхефективния хиперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(hsqs)
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[последната подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на
свръхефективния хиперпринаден икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2U(RI)(hsqs)], или още е равна на общата стойност на
свръхефективния добавъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(bqs) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна стойност на свръхефективния добавъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(bqs)]. Относителна индивидуална обща принадена стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен
икономически продукт TSV(RI)(he2qs) е равна на относителна индивидуална
обща принадена полезност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт TSU(RI)(e2qs).
(4) Сумата на относителната индивидуална обща принадена стойност
TSV(RI)(he2q) и принадена полезност TSU(RI)(he2q) на хипернеобходимоцялостния икономически продукт е равна общата суперпринадена стойност
на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(he2q). То е същото да се каже, че сумата на относителната индивидуална обща хиперпринадена стойност THSV(RI)(e2q) и хиперпринадена полезност THSU(RI)(e2q) на необходимо-цялостния икономически
продукт е равна общата хиперсуперпринадена стойност на необходимоцялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
THSSV(RI)(e q). От своя страна, относителната индивидуална обща суперпринадена стойност на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт
TSSV(RI)(he2q) е равна на общата полезност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ssq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на суперпринадения
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(ssq)].
То е същото да се каже следното. Сумата на относителната индивидуална
обща принадена стойност TSV(RI)(he2qs) и принадена полезност
TSU(RI)(he2qs) на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт е равна общата суперпринадена стойност на свръхефективния
хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(he2qs) (дължината на отсечката HF). То е същото да се каже,
че сумата на относителната индивидуална обща хиперпринадена стойност
THSV(RI)(e2qs) и хиперпринадена полезност THSU(RI)(e2qs) на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт е равна общата хиперсуперпринадена стойност на свръхефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] THSSV(RI)(e2qs). От своя
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна, относителната индивидуална обща суперпринадена стойност на свръхефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSSV(RI)(hqs)
е равна на общата полезност на свръхефективния суперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ssqs) [последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на свръхефективния суперпринаден икономически продукт [относителна индивидуална] TEU(RI)(ssqs)].
3. Лява част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
(област на ненормалната обща ценност)
3.1. Изходни положения на лявата част на схемата на продуктовото
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
Във фиг. 3 е показана лявата част на разширената схема на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида, разположена наляво от точката E(qtw0) на минималното
продуктово относително-общоценностно равновесие (наляво от нормалния
продукт) (когато 0 ≤ q < q0). Тук е експонирано ненормалното интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на
индивида [продуктово]* (abnormal individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) [последното е разновидност
на неефективното интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual
product
introverted
protoeconomizing
relatively-totally-worth
economic
behaviour)]. Тя е област на ненормалната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова], където се позиционира ненормалният икономически
продукт [индивидуален] q = qa, т.е. когато 0 ≤ qa < q0. Специфично за тази област е, че на ниско равнище индивидът произвежда по-малко, отколкото потребява, и че относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния индивидуален продукт TDU(RI)(qc) е по-малка от относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения индивидуален продукт TDU(RI)(qp) за всяко изравнено значение на продукта (т.е. за всяко q = qp
= qc). Затова (за разлика от ефективната област) кривата TGV(RI)(qp) се разполага над кривата TDU(RI)(qc) (поради технически причини те са експонирани като прави линии). Ето защо тук не се създават принаден продукт, принадена ценност, принадена полезност и принадена стойност (а възникват недо26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------наден продукт, недонадена ценност, недонадена полезност и недонадена
стойност). Потреблението и производството на индивида са под нормалното
му равнище и затова той не може да се възпроизвежда като пълноценна личност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна ценностна потенциалност =
относителна обща ценност (ценностни единици)
TW(RI)(q)

TW(RI)(q0)
E(qtw0)
TGV(RI)(qp)
0

0

I

C0

D

TGV(RI)(iqa)
TSV–

H0

B0
A0

a

TGV(RI)(eq )

TSSV–
TSU–

G0
E0

TGV(RI)(hqa)
Sv
X0

S0

TGV(RI)(qpe)
ORZI(qtw)
TDU(RI)(hqa)

TDU(RI)(qc)
F0
00

Y0

e

TDU(RI)(qc )
0 = qpe

qce

hqa

eqa
b– qa

iqa

q0

q

s – qa
ss–qa
Продукт (qc или qp)
(специфични единици)

Фиг. 3. Лява част на разширената схема на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида с ненормална
икономическа потенциалност (при еднопродуктов анализ)

На абсцисната ос във фиг. 3 (която наляво от q0 индикира ненормалната
област) е фиксиран някакъв ненормален необходимо-цялостен икономичес28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки продукт [индивидуален] в размер на e2qa = e2qa(I) специфични единици
[като разновидност на неефективния необходимо-цялостен икономически
продукт [индивидуален] e2qix = e2qix(I)].
Според кривата TGV(RI)(qp) за eqa се конституира общата предавана
стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qa) относителни стойностни единици [разновидност на общата предавана стойност на неефективния необходимо-цялостeн икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(e2qix)], подрабирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qa) [същото като обща предавана
стойност на ненормалния необходимо-цялостен производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qpa) (последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен производствен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qpa))] (точката B0).
Според кривата TDU(RI)(qc) за e2qa се конституира общата приемана
полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qa) относителни полезностни единици [разновидност на общата приемана полезност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(e2qix)], подразбирана като обща цялостна приемана полезност на
ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TEDU(RI)(e2qa) [същото като обща приемана полезност на
ненормалния необходимо-цялостен потребителен икономически продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qca) (последната подразбирана като
обща необходимо-цялостна приемана полезност на ненормалния необходимо-цялостен потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TEDU(RI)(e2qca))] (точката E0).
Разликата TSU–(RI)(e2qa) = TDU(RI)(e2qa) – TGV(RI)(e2qa) < 0 между приеманата полезност TDU(RI)(e2qa) и предаваната стойност TGV(RI)(e2qa) на ненормалния необходимо-цялостен продукт e2qa е общата недонадена полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(e2qa) < 0 [разновидност на общата недонадена полезност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(e2qix) < 0] (същото е като обща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поднеобходима полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]) (отсечката B0E0).
Сегментът от кривата на относителната индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономическия продукт TGV(RI)(qp), разположен между точките X0 и E(qtw0) (без последната), е съставен от значенията на
ненормалната обща предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qa). Затова той е сегмент на ненормалната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the abnormal relative individual
total gived value of production economic product) N(TGV(RI)(qpa)) [последният е
разновидност на сегмента на неефективната обща предавана стойност на
производствения икономически продукт [относителна индивидуална]*
(segment of the ineffective relative individual total gived value of production
economic product) N(TGV(RI)(qpix))]. Сегментът от кривата на относителната
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономическия
продукт TDU(RI)(qc), разположен между точките Y0 и E(qtw0) (без последната), е съставен от значенията на ненормалната обща приемана полезност на
икономическия продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qa). Затова
той е сегмент на ненормалната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the
abnormal relative individual total accepted utility of consumption economic
product) N(TDU(RI)(qca)) [последният е разновидност на сегмента на неефективната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative
individual total accepted utility of consumption economic product)
N(TDU(RI)(qcix))]. Общо понятие за сегментите N(TGV(RI)(qpa)) и
N(TGV(RI)(qca)) е сегментът на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(segment of the abnormal relative individual introverted total protoeconomizing
worth of economic product) N(TWZI(RI)(qa)), където
{N(TWZI(RI)(qa))} = {N(TGV(RI)(qpa)), N(TGV(RI)(qca))}
са разновидности на N(TWZI(RI)(qa)) [последният, от своя страна, е разновидност на сегментът на неефективната интровертна обща стопанствена
ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment
of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of
economic product) N(TWZI(RI)(qix))].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Областта, ограничена от сегментите N(TGV(RI)(qa)) и N(TDU(RI)(qa)) и
точките 00 и E(qtw0) (без последната), е областта на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна
индивидуална]* (area of the abnormal relative individual introverted total protoeconomizing worth utility of economic product) A(TWZI(RI)(qa)) [последната е
разновидност на областта на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(area of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth
utility of economic product) A(TWZI(RI)(qix))]. Специфично за елементите
N(TGV(RI)(qa)), N(TDU(RI)(qa)) и A(TWZI(RI)(qa))
е, че при всички тях ненормалната относителна индивидуална обща приемана
полезност на икономическия продукт TDU(RI)(qa) е по-малка от ненормалната
относителна индивидуална обща предавана стойност на икономическия продукт TGV(RI)(qa).
Правата Y0Sv маркира границата между сингуларната и дуалната част на
областта на ненормалната интровертна стопанствена относителна индивидуална обща ценност на икономическия продукт A(TW(RI)(qa)). По-специално:
(1) областта, ограничена от фигурата 00X0SvY0 (но без точките на правата
Y0Sv), е областта на ненормалната интровертна сингуларна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(area of the abnormal relative individual introverted singular total protoeconomizing
worth of economic product) A(TWZSI(RI)(qa)), която е разновидност на областта
на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the ineffective relative individual introverted singular total protoeconomizing worth of
economic product) A(TWZSI(RI)(qix) [тя е област на ненормалното интровертно сингуларно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]* (abnormal individual product introverted
singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour), което е
разновидност на неефективното интровертно сингуларно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual product introverted singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour)];
(2) областта ограничена от фигурата Y0SvE(qtw0) [но без точката E(qtw0)] e
областта на ненормалната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------abnormal relative individual introverted dual total protoeconomizing worth of
economic product) A(TWZSD(RI)(qa)), която е разновидност на областта на неефективната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the ineffective relative individual introverted dual total protoeconomizing worth of economic product)
A(TWZSD(RI)(qix)) [тя е област на ненормалното интровертно дуално стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (abnormal individual product introverted dual protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour), която е разновидност на област
на неефективното интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual product introverted dual protoeconomizing relatively-totallyworth economic behaviour)].
Точката Sv разделя сегмента на ненормалната относителна индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт
N(TGV(RI)(qpa)) на две части: (1) сегмент на ненормалната сингуларностна
обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the abnormal relative individual singularitical total gived value of production economic product) N(TGVS(RI)(qpa)), който е ограничен от точките X0 и Sv (но без Sv) [последният е единствената разновидност на N(TGVS(RI)(qix))] и затова е същото като сегмент на неефективната сингуларностна обща предавана стойност на производсдтвения икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual singularitical total gived value of production economic
product) N(TGVS(RI)(qpix))] (вж. сингуларностна икономическа стойност), и
(2) сегмент на ненормалната дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the abnormal relative individual dualitical total gived value of production
economic product) N(TGVD(RI)(qpa)), който е ограничен от точките Sv и E(qtw0)
[но без E(qtw0)] [последният е разновидност на сегмента на неефективната
дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative
individual dualitical total gived value of production economic product)
N(TGVD(RI)(qpix))] (вж. дуалностна икономическа стойност). В този смисъл
според ценностната икономическа пълнота разновидности на общата предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qa) са (1) сингуларностната
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGVS(RI)(e2qa) [тя съответства на сегмента N(TGVS(RI)(qpa))] и (2) дуалностната обща предавана
стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TGVD(RI)(e2qa) [тя съответства на сегмента
N(TGVD(RI)(qpa))]. По определение сегментът на ненормалната относителна
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт N(TDU(RI)(qca)) е сегмент на ненормалната дуалностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна
индивидуална]* (segment of the abnormal relative individual dualitical total
accepted utility of consumption economic product) N(TDUD(RI)(qca)) [последният
е разновидност на сегмент на неефективната дуалностна обща приемана
полезност на потребителния икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual dualitical total accepted
utility of consumption economic product) N(TDUD(RI)(qcix))] (вж. дуалностна
икономическа полезност.
Общо понятие за сегментите N(TGV(RI)(qpa)) и N(TGV(RI)(qca)) е сегментът на ненормалната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the abnormal
relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product)
N(TWZI(RI)(qa)), където сегментите на ненормалната интровертна обща
стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segments of the abnormal relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) {N(TWZI(RI)(qa))} = {N(TGV(RI)(qpa)),
N(TGV(RI)(qca))} са разновидности на N(TWZI(RI)(qa)). От своя страна
N(TWZI(RI)(qa)) е разновидност на сегмента на неефективната интровертна
обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) N(TWZI(RI)(qix)).
3.2. Основни правила на ненормалната относителна икономическа
ценност
Изведените в релативистичната теория на ценността основни правила на
относителната ценност са валидни и за ненормалната относителна икономическа ценност (но само в областта на ненормалното дуално общоценностно
поведение). Те са илюстрирани във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото основно правило на ненормалната относителна икономическа ценност* (first basic rule of the abnormal relative economic worth) е, че
стойността на ненормалния необходимо-цялостен продукт е равна на полезността на ненормалния необходим продукт. Ето защо общата приемана полезност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна
индивидуална] TDU(RI)(iqa) [разновидност на общата приемана полезност
на неефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqix)] (същото като ненормална обща приемана полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на
ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqa)] [същото като обща приемана полезност на ненормалния необходим потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqca) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на ненормалния необходим потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqca))]
(точката A0) е равна на общата предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(e2qa) [разновидност на общата предавана стойност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qix)] (същото като ненормална обща предавана стойност на
необходимо-цялостния икономически продукт) [подразбирана като обща
необходимо-цялостна предавана стойност на ненормалния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2
2 a
0
TE GV(RI)(e q )] (точката B ). Тук ненормалният необходимо-цялостен продукт е по-малък от ненормалния необходим продукт.
Това положение е илюстрирано от отсечката A0B0. Дефинираната по този
начин точка A0 върху кривата TDU(RI)(qc) еднозначно определя ненормалния
необходим икономически продукт [индивидуален] iqa = iqa(I) специфични единици [разновидност на неефективния необходим икономически продукт [индивидуален] iqix = iqix(I)], който е необходим продукт на ненормалния необходимо-цялостен продукт e2qa. Дължината на отсечката A0B0 определя ненормалния недонаден икономически продукт [индивидуален] в размер на s–qa =
sqa(I) < 0 специфични единици (той е отрицателна величина), който е недонаден продукт на ненормалния необходимо-цялостен продукт e2qa. Ненормалният недонаден продукт е разликата s–qa = e2qa – iqa < 0 между ненормалния необходимо-цялостен и ненормалния необходим продукт. Така че първото ос34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новно правило осигурява еднозначно и взаимнообратимо съответствие между
множеството на цялостните продукти и множеството на необходимите продукти в ненормалната дуална област на продуктовото общоценностно поведение на индивида.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(iqa) [разновидност на общата предавана стойност на ненефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(iqix)] (същото като ненормална обща предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като общата необходимо-цялостна предавана стойност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TE2GV(RI)(iqa)] [същото е като обща предавана стойност на ненормалния
необходим производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqpa) (последната подразбирана като обща необходимоцялостна предавана стойност на ненормалния необходим производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqpa))]
(точката C0). Разликата TSU–(RI)(iqa) = TDU(RI)(iqa) – TGV(RI)(iqa) < 0 между
приеманата полезност TDU(RI)(iqa) и предаваната стойност TGV(RI)(iqa) на
ненормалния необходим продукт е общата недонадена полезност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална]
TSU–(RI)(iqa) < 0 [разновидност на общата недонадена полезност на неефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(iqix)] (определена от дължината на отсечката C0A0).
Второто основно правило на ненормалната относителна икономическа ценност* (second basic rule of the abnormal relative economic worth) е, че
стойността на ненормалния необходим продукт е равна на необходимата
стойност на ненормалния цялостен продукт. Ето защо общата необходима
предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qa) [разновидност на общата необходима предавана стойност на неефективния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 ix
TIGV(RI)(e q )] (същото като ненормална обща необходима предавана
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална]) [същото като обща необходима предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен производствен икономически продукт
[относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qpa)] (точката D0) е равна на об35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата предавана стойност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqa) (същото като ненормална
обща предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [последната подразбирана като обща цялостна предавана стойност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqa)] (точката C0). Това положение е
илюстрирано от отсечката C0D0, чиято дължина задава отново ненормалния
недонаден продукт s–qa.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(e2qa) [разновидност на общата предавана стойност на
неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] е TGV(RI)(e2qix)] (същото като ненормална обща предавана
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална]) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qa)] (точката B0). Разликата TSV–
(RI)(е2qa) = TGV(RI)(e2qa) – TIGV(RI)(e2qa) < 0 между предаваната стойност
TGV(RI)(e2qa) и необходимата предавана стойност TIGV(RI)(e2qa) на ненормалния необходимо-цялостен продукт (точката D0) е общата недонадена
стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TSV–(RI)(е2qa) < 0 [разновидност на общата
недонадена стойност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(е2qix)] (същото е като
обща поднеобходима стойност на ненормалния необходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална]) (определена от дължината на отсечката D0B0). При това относителната индивидуална обща недонадена стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
TSV–(RI)(е2qa) е равна на общата стойност на ненормалния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(s–qa) [разновидност на общата стойност на неефективния ненормален икономически
продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(s–qix)] [подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на ненормалния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(s–qa)].
Третото основно правило на ненормалната относителна икономическа ценност* (third basic rule of the abnormal relative economic worth) произтича от първите две. Според него недонадената стойност на ненормалния не36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обходимо-цялостен продукт е равна на недонадената полезност на ненормалния необходим продукт. Ето защо общата недонадена стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(е2qa) е равна на общата недонадена полезност на ненормалния необходим икономически продукт [относителна индивидуална]
TSU–(RI)(iqa). Това положение е илюстрирано от равенството между отсечките
D0B0 и C0A0. Освен това относителната индивидуална обща недонадена полезност на ненормалния цялостен икономически продукт TSU–(RI)(е2qa) е равна
на общата полезност на ненормалния недонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TU(RI)(s–qa) [последната подразбирана като
обща необходимо-цялостна полезност на ненормалния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TEU(RI)(s–qa)].
Сумата TSSV–(RI)(е2qa) = TSV–(RI)(е2qa) + TSU–(RI)(е2qa) на относителната индивидуална обща недонадена стойност на ненормалния цялостен икономически продукт TSV–(RI)(е2qa) и относителната индивидуална обща недонадена полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт
TSU–(RI)(е2qa) е равна на общата супернедонадена стойност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–(RI)(е2qa) [разновидност на общата супернедонадена стойност
на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–(RI)(е2qix)] [подразбирана като обща необходимоцялостна супернедонадена стойност на ненормалния необходимоцялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2SSV–
(RI)(е2qa)]. Относителната индивидуална обща супернедонадена стойност на
ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт TSSV–(RI)(е2qa) е
равна на общата стойност на ненормалния супернедонаден икономически
продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(ss–qa) [разновидност на общата стойност на неефективния супернедонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TV(RI)(ss–qix)] [подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на ненормалния супернедонаден икономически
продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(ss–qa)]. Относителната индивидуална обща супернедонадена полезност на ненормалния икономически
продукт TSSU–(RI)(е2qa) се коментра по-долу.

37

1723

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Разширение на лявата част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
Когато в ненормалната област на схемата на продуктовото интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида се прибави и втори (следващ след първия, но различен от него по параметри) трудов възпроизводителски цикъл, се получава разширението на лявата
част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида. При еднопродуктов анализ то е експонирано също във фиг. 3. Освен ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт на първия цикъл eqa от изходната схема,
разширената схема включва още и ненормалния хипернеобходимо-цялостен
икономически продукт [индивидуален] he2qa на първия цикъл, който е ненормалният необходимо-цялостен икономически продукт на втория цикъл (на
втората стъпка) и е значимо по-малък от e2qa. Разновидност е на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] hqix.
Той е ненормален хипернеобходимо-цялостен продукт само в контекста на параметрите на първия цикъл (в сравнение с ненормалния необходимо-цялостен
продукт e2qa), но в действителност се създава от индивида през втория цикъл.
Тъй като тук необходимо-цялостният продукт е по-малък от необходимия,
всяко фиксирано значение на необходимо-цялостния продукт предизвиква
(при постоянни други условия) намаляване на обема на неговото производство
през следващите възпроизводителски цикли, което е движение само наляво в
разглежданата схема. Конфигурацията на ненормалната област показва, че при
постоянни други условия този процес на свиване на производството е ускорителен до пълното му спиране в точката qce на екзистенциалния потребителен
продукт (с нулева полезност), след което (ако няма външна намеса) индивидът
загива.
Според релативистичната теория на ценността сумата на ненормалния
индивидуален недонаден икономически продукт s–qa и ненормалния приспадъчен икономически продукт [индивидуален] b–qa (последният като разновидност на неефективния приспадъчен икономически продукт [индивидуален] b–qix) дава ненормалния супернедонаден икономически продукт [индивидуален] ss–qa (последният като разновидност на неефективния супернедонаден икономически продукт [индивидуален] ss–qix). Сумата на ненормалния
индивидуален необходимо-цялостен икономически продукт e2qa и ненормалния приспадъчен икономически продукт [индивидуален] b–qa дава ненор38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------малния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален]
he2qa (последният като разновидност на неефективния хипернеобходимоцялостен икономически продукт [индивидуален] he2qix). От това следва, че
сумата на ненормалния индивидуален необходим икономически продукт iqa и
ненормалния индивидуален суперпринаден икономически продукт ss–qa отново дава ненормалния индивидуален хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт hqa. Ненормалният приспадъчен продукт е недонаденият продукт на
ненормалния хипернеобходимоцялостен продукт. Затова ненормалния приспадъчен продукт b–qa може да се означи още като ненормален хипернедонаден икономически продукт [индивидуален]* (abmormal individual hyperantisurplus economic product) hs–qa (същото като ненормален недонаден хипернеобходимо-цялостен продукт). Така че сумата на ненормалния необходимоцялостeн продукт и ненормалния хипернедонаден продукт дава ненормалния
хиперцялостeн продукт.
Като се приложат основните правила на относителната икономическа
ценност, се достига до няколко твърдения, свързни с ненормалния хипернеобходимо-цялостен продукт.
(1) Общата предавана стойност на ненормалния хипернеобходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 a
TGV(RI)(he q ) [разновидност на общата предавана стойност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TGV(RI)(he2qix)] [подразбирана като обща цялостна предавана стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(he2qa)] (точката G0) е равна на относителната обща приемана индивидуална полезност на ненормалния
необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(е2qa) (точката E0). С
TDU(RI)(he2qa) е означена общата приемана полезност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] [разновидност на общата приемана полезност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(he2qix)] [подразбирана като обща цялостна приемана полезност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2DU(RI)(he2qa)]. Разликата TSU–(RI)(he2qa) =
TDU(RI)(he2qa) – TGV(RI)(he2qa) < 0 между относителната индивидуална обща
приемана полезност TDU(RI)(he2qa) и предавана стойност TGV(RI)(he2qa) на
ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт е равна на
общата недонадена полезност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)–(he2qa) [разновидност на общата недонадена полезност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TSU(RI)–(he2qix)] [определяна от дължината на отсечката G0F0] [тя е същото
като поднеобходима полезност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен
продукт и като обща хипернедонадена полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
THSU–(RI)(е2qa)]. Относителната индивидуална обща недонадена полезност на
ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSU–
(RI)(he2qa) е равна на общата полезност на ненормалния хипернедонаден
икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(hs–qa) [разновидност на общата полезност на неефективния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(hs–qix)] [последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на ненормалния
хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2U(RI)(hs–qa)], или още е равна на общата полезност на ненормалния
приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TU(RI)(b–qa) [разновидност на общата полезност на неефективния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(b–qix)]
[подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на ненормалния
приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2U(RI)(a–qa)].
(2) Относителната обща предавана стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TGV(RI)(hqa) е равна на относителната обща приемана полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(eqa) (това е илюстрирано от отсечката E0G0). Тъй като
ненормалният необходимо-цялостен продукт изпълнява ролята на необходим
продукт на ненормалния хипернеобходимо-цялостен продукт, то величината
TGV(RI)(he2qa) е същото като общата необходима полезност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIU(RI)(he2qa) [разновидност на общата необходима полезност
на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIU(RI)(he2qix)]. В точката H0 е фиксирана общата
необходима стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIV(RI)(he2qa) [разновидност
на общата необходима стойност на неефективния хипернеобходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TIV(RI)(he2qix)], която е същото като обща хипернеобходима стойност на
ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] THIV(RI)(e2qa). От фиг. 3 се вижда, че относителната индивидуална обща необходима стойност на ненормалния хипернеобходимоцялостен икономически продукт TIV(RI)(he2qa) е равна на относителната индивидуална обща предавана стойност на ненормалния необходимо-цялостен
икономически продукт TGV(RI)(e2qa), а чрез нея е равна и на относителната
индивидуална обща приемана полезност на ненормалния необходим икономически продукт TDU(RI)(iqa).
(3) Разликата TSV–(RI)(he2qa) = TGV(RI)(he2qa) – TIV(RI)(he2qa) < 0 между
относителната индивидуална обща предавана стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TGV(RI)(he2qa) и относителната индивидуална обща необходима стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TIV(RI)(he2qa) е равна на общата недонадена стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(he2qa) [разновидност
на общата недонадена стойност на неефективния хипернеобходимоцялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–
(RI)(he2qix)] [определена от дължината на отсечката H0G0] [тя е същото като
поднеобходима стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен продукт и като обща хипернедонадена стойност на ненормалния необходимоцялостен икономически продукт [относителна индивидуална] THSV–
(RI)(е2qa)]. Относителната индивидуална обща недонадена стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSV–(RI)(hqa) е
равна на общата стойност на ненормалния хипернедонаден икономически
продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(hs–qa) [разновидност на общата стойност на неефективния хипернедонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TV(RI)(hs–qix)] [последната подразбирана като
обща необходимо-цялостна стойност на нерормалния хипернедонаден
икономически продукт [относителна индивидуална] TEU(RI)(hs–qa)], или
още е равна на общата стойност на ненормалния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(b–qa) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на ненормалния
приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2V(RI)(b–qa)]. Относителна индивидуална обща недонадена стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSV–(RI)(he2qa)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е равна на относителната индивидуална обща недонадена полезност на ненормалния необходимо-цялостен икономически продукт TSU–(RI)(e2qa).
(4) Сумата на относителната индивидуална обща недонадена стойност
–
TSV (RI)(he2qa) и недонадена полезност TSU–(RI)(he2qa) на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт е равна общата супернедонадена стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–(RI)(he2qa) [разновидност на
общата супернедонадена стойност на неефективния хипернеобходимоцялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–
(RI)(he2qix)] (дължината на отсечката H0F0). От своя страна, относителната индивидуална обща супернедонадена стойност на ненормалния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSSV–(RI)(he2qa) е равна на общата полезност на ненормалния супернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ss–qa) [разновидност на общата полезност на
неефективния супернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ss–qix)] [последната подразбирана като общата необходимоцялостна полезност на ненормалния супернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(ss–qa)].
4. Дясна част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
(област на неразумната обща ценност)
4.1. Изходни положения на лдясната част на схемата на продуктовото
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
Във фиг. 4 е показана дясната част на разширената схема на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида, разположена надясно от точката E(qtw1) на максималното продуктово относително-общоценностно равновесие (надясно от разумния продукт) (когато q1 ≤ q < qcd). Тук е експонирано неразумното интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение
на индивида [продуктово]* (irrational individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) [последното е разновидност на неефективното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth
economic behaviour)]. Тя е област на неразумната икономическа потенциал42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност [индивидуална продуктова], където се позиционира неразумният икономически продукт [индивидуален] q = qi, т.е. когато q1 ≤ qi < qcd. Специфично за
тази област е, че на високо равнище индивидът произвежда по-малко, отколкото потребява, и че относителната индивидуална обща приемана полезност на
потребителния индивидуален продукт TDU(RI)(qc) отново (както е и при ниското равнище на ненормалното поведение) е по-малка от относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения индивидуален продукт
TDV(RI)(qp) за всяко изравнено значение на продукта (т.е. за всяко q = qp =
qc). Затова (за разлика от ефективната област) кривата TGV(RI)(qp) отново се
разполага над кривата TDU(RI)(qc). Ето защо, тук отново не се създават принаден продукт, принадена ценност, принадена полезност и принадена стойност
(а възникват недонаден продукт, недонадена ценност, недонадена полезност и
недонадена стойност). Потреблението и производството на индивида са над
разумното им равнище и затова той не може да се възпроизвежда като пълноценна личност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна ценностна потенциалност =
относителна обща ценност (ценностни единици)
TW(RI)(q)
ORZI(qtw)

TGV(RI)(qp)
Y1

01

d

TGV(RI)(qp )

I1

D1

C1
S1

i

TGV(RI)(iq )
TDU(RI)(qcd)

X1

TSV–
TSSV

–

TDU(RI)(qc)
1

i

TGV(RI)(eq )

1

H

B

S

u

A1
TSU–

G1
E1

TGV(RI)(hqi)
F1

TDU(RI)(hqi)

TW(RI)(q1)
E(qtw1)

Централна
част

0

q1

hqi
b–qi

eqi

iqi

qpd

qcd q

s–qi
ss–qi
Продукт (qc или qp)
(специфични единици)

Фиг. 4. Дясна част на разширената схема на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида с неразумна икономическа потенциалност (при еднопродуктов анализ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------На абсцисната ос във фиг. 4 (която надясно от q1 индикира неразумната
област) е фиксиран някакъв неразумен необходимо-цялостен икономически
продукт [индивидуален] в размер на e2qi = e2qi(I) специфични единици [разновидност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт
[индивидуален] e2qix = e2qix(I)].
Според кривата TGV(RI)(qp) за e2qi се конституира общата предавана
стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qi) относителни стойностни единици
[разновидност на общата предавана стойност на неефективния необходимо-цялостeн икономически продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(e2qix)], подрабирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qi) [същото като обща предавана
стойност на неразумния необходимо-цялостен производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qpi) (последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на неразумния необходимо-цялостен производствен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qpi))] (точката B1).
Според кривата TDU(RI)(qc) за e2qi се конституира общата приемана
полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qi) относителни полезностни единици [разновидност на общата приемана полезност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(e2qix)], подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана
полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2qi) [същото като обща приемана
полезност на неразумния необходимо-цялостен потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qci) (последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на неразумния необходимо-цялостен потребителен икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2qci))] (точката E1).
Разликата TSU–(RI)(e2qi) = TDU(RI)(e2qi) – TGV(RI)(e2qi) < 0 между приеманата полезност TDU(RI)(e2qi) и предаваната стойност TGV(RI)(e2qi) на неразумния необходимо-цялостен продукт eqi е общата недонадена полезност на
неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TSU–(RI)(e2qi) < 0 [разновидност на общата недонадена полезност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт
45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[относителна индивидуална] TSU–(RI)(e2qix) < 0] (същото е като обща поднеобходима полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална]) (отсечката B1E1).
Сегментът от кривата на относителната индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp), разположен между точките Y1 и E(qtw1) (без последната), е съставен от значенията на
неразумната обща предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(eqi). Затова той е сегмент на неразумната
обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the irrational relative individual total
gived value of production economic product) N(TGV(RI)(qpi)) [последният е разновидност на сегмента на неефективната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual total gived value of production economic
product) N(TGV(RI)(qpix))]. Сегментът от кривата на относителната индивидуална на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc), разположен между точките X1 и E(qtw1) (без последната), е съставен от значенията на неразумната обща приемана полезност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] TDU(RI)(qi). Затова той е сегмент на неразумната обща приемана полезност на потребителния икономическия продукт [относителна
индивидуална]* (segment of the irrational relative individual total accepted utility
of consumption economic product) N(TDU(RI)(qci)) [последният е разновидност
на сегмента на неефективната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the
ineffective relative individual total accepted utility of consumption economic
product) N(TDU(RI)(qcix))]. Общо понятие за сегментите N(TGV(RI)(qpi)) и
N(TGV(RI)(qci)) е сегментът на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(segment of the irrational relative individual introverted total protoeconomizing
worth of economic product) N(TWZI(RI)(qi)), където {N(TWZI(RI)(qi))} =
{N(TGV(RI)(qpi)), N(TGV(RI)(qci))} са разновидности на N(TWZI(RI)(qi))
[последният, от своя страна, е разновидност на сегментът на неефективната
интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) N(TWZI(RI)(qix))].
Областта, ограничена от сегментите N(TGV(RI)(qpi)) и N(TDU(RI)(qci)) и
точките 01 и E(qtw1) (без последната), е областта на неразумната интроверт46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна
индивидуална]* (area of the irrational relative individual introverted total protoeconomizing worth utility of economic product) A(TWZI(RI)(qi)) [последната е
разновидност на областта на неефективната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(area of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth
utility of economic product) A(TWZI(RI)(qix))]. Специфично за елементите
N(TGV(RI)(qpi)), N(TDU(RI)(qci)) и A(TWZI(RI)(qi))
е, че при всички тях неразумната относителна индивидуална обща приемана
полезност на икономическия продукт TDU(RI)(qa) е по-малка от неразумната
относителна индивидуална обща предавана стойност на икономическия продукт TGV(RI)(qa).
Правата Y1Su маркира границата между сингуларната и дуалната част на
областта на неразумната интровертна стопанствена относителна индивидуална
обща ценност на икономическия продукт A(TW(RI)(qi)). По-специално:
(1) областта, ограничена от фигурата 01X1SuY1 (но без точките на правата
Y1Su), е областта на неразумната интровертна сингуларна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(area of the irrational relative individual introverted singular total protoeconomizing
worth of economic product) A(TWZSI(RI)(qi)), която е разновидност на областта
на неефективната интровертна сингуларна обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the ineffective relative individual introverted singular total protoeconomizing worth of
economic product) A(TWZSI(RI)(qix) [тя е област на неразумното интровертно
сингуларно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (irrational individual product introverted
singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour), което е
разновидност на неефективното интровертно сингуларно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual product introverted singular protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour)];
(2) областта ограничена от фигурата Y1SuE(qtw1) [но без точката E(qtw1)] e
областта на неразумната интровертна дуална обща стопанствена ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (area of the irrational relative individual introverted dual total protoeconomizing worth of economic
product) A(TWZSD(RI)(qi)), която е разновидност на областта на неефектив47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната интровертна дуална обща стопанствена ценност на икономическия
продукт [относителна индивидуална]* (area of the ineffective relative
individual introverted dual total protoeconomizing worth of economic product)
A(TWZSD(RI)(qix)) [тя е област на неразумното интровертно дуално стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]* (irrational individual product introverted dual protoeconomizing
relatively-totally-worth economic behaviour), която е разновидност на област на
неефективното
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]* (ineffective individual product introverted dual protoeconomizing relatively-totallyworth economic behaviour)].
Точката Su разделя сегмента на неразумната относителна индивидуална
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
N(TDU(RI)(qci)) на две части: (1) сегмент на неразумната сингуларностна
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the irrational relative individual singularitical total accepted utility of consumption economic product) N(TDUS(RI)(qci)),
който е ограничен от точките X1 и Su (но без Su) [последният е единствената
разновидност на N(TDUS(RI)(qcix)) и затова е същото като сегмент на неефективната сингуларностна обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual singularitical total accepted utility of consumption
economic product) N(TDUS(RI)(qcix))] (вж. сингуларностна икономическа полезност), и (2) сегмент на неразумната дуалностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the irrational relative individual dualitical total accepted utility of
consumption economic product) N(TDUD(RI)(qci)), който е ограничен от точките
Su и E(qtw1) [но без E(qtw1)] [последният е разновидност на сегмента на неефективната дуалностна обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective
relative individual dualitical total accepted utility of consumption economic product)
N(TDUD(RI)(qcix))] (вж. дуалностна икономическа полезност). В този смисъл
според ценностната икономическа пълнота разновидности на общата приемана полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qi) са (1) сингуларностната
обща приемана полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDUS(RI)(e2qi) [тя съответства
48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на сегмента N(TDUS(RI)(qci))] и (2) дуалностната обща приемана полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDUD(RI)(e2qi) [тя съответства на сегмента
N(TDUD(RI)(qci))]. По определение сегментът на неразумната относителна индивидуална обща предавана стойност на производствения икономическия продукт N(TDU(RI)(qpi)) е сегмент на неразумната дуалностна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the irrational relative individual dualitical total gived
value of production economic product) N(TDUD(RI)(qpi)) [последният е разновидност на сегмента на неефективната дуалностна обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual dualitical total gived
value of production economic product) N(TDUD(RI)(qpix))] (вж. дуалностна икономическа стойност).
Общо понятие за сегментите N(TGV(RI)(qpi)) и N(TGU(RI)(qci)) е сегментът на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the irrational
relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product)
N(TWZI(RI)(qi)), където сегментите на неразумната интровертна обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segments of the irrational relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) {N(TWZI(RI)(qi))} = {N(TGV(RI)(qpi)),
N(TGV(RI)(qci))} са разновидности на N(TWZI(RI)(qi)). От своя страна
N(TWZI(RI)(qi)) е разновидност на сегмента на неефективната интровертна
обща стопанствена ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (segment of the ineffective relative individual introverted total protoeconomizing worth of economic product) N(TWZI(RI)(qix)).
4.2. Основни правила на неразумната относителна икономическа
ценност
Изведените в релативистичната теория на ценността основни правила на
относителната ценност са валидни и за неразумната относителна икономическа ценност (но само в областта на неразумното дуално общоценностно поведение). Те са илюстрирани във фиг. 4.
Първото основно правило на неразумната относителна икономическа
ценност* (first basic rule of the abnormal relative economic worth) е, че
стойността на неразумния необходимо-цялостен продукт е равна на полез49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на неразумния необходим продукт. Ето защо общата приемана полезност на неразумния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqi) [разновидност на общата приемана полезност на неефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqix)] (същото като неразумна обща приемана полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на неразумния необходим икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2DU(RI)(iqi)] [същото като обща приемана полезност на неразумния необходим потребителен икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(iqci) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
приемана полезност на неразумния необходим потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqci))] (точката A1) е
равна на общата предавана стойност на неразумния необходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qi) [разновидност на общата предавана стойност на неефективния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 ix
TGV(RI)(e q )] (същото като неразумна обща предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт) [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на неразумния цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qi)] (точката B1).
Тук неразумният необходимо-цялостен продукт е по-малък от неразумния необходим продукт.
Това положение е илюстрирано от отсечката A1B1. Дефинираната по този
начин точка A1 върху кривата TDU(RI)(qc) еднозначно определя неразумния
необходим икономически продукт [индивидуален] iqi = iqi(I) специфични
единици [разновидност на неефективния необходим икономически продукт
[индивидуален] iqix = iqix(I)], който е необходим продукт на неразумния необходимо-цялостен продукт e2qa. Дължината на отсечката A0B0 определя неразумния недонаден икономически продукт [индивидуален] в размер на s–qi =
sqi(I) < 0 специфични единици (той е отрицателна величина), който е недонаден продукт на неразумния цялостен продукт eqi. Недонаденият продукт е разликата s–qi = e2qi – iqi < 0 между неразумния необходимо-цялостен и неразумния необходим продукт. Така че първото основно правило осигурява еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множеството на цялостните
продукти и множеството на необходимите продукти в ненормалната дуална
област на продуктовото общоценностно поведение на индивида.
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на неразумния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(iqi) [разновидност на общата предавана стойност на ненефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(iqix)] (същото като неразумна обща предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]) [подразбирана
като общата необходимо-цялостна предавана стойност на неразумния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] е
TE2GV(RI)(iqi)] [същото е като обща предавана стойност на неразумния необходим производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqpi) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
предавана стойност на неразумния необходим производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqpi))] (точката C1).
Разликата TSU–(RI)(iqi) = TDU(RI)(iqi) – TGV(RI)(iqi) < 0 между приеманата
полезност TDU(RI)(iqa) и предаваната стойност TGV(RI)(iqi) на неразумния
необходим продукт е общата недонадена полезност на неразумния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(iqi) < 0
[разновидност на общата недонадена полезност на неефективния необходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(iqix)]
(определена от дължината на отсечката C1A1).
Второто основно правило на неразумната относителна икономическа ценност* (second basic rule of the abnormal relative economic worth) е, че
стойността на неразумния необходим продукт е равна на необходимата
стойност на неразумния необходимо-цялостен продукт. Ето защо общата необходима предавана стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(eqi) [разновидност на общата необходима предавана стойност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TIGV(RI)(e2qix)] (същото като неразумна обща необходима предавана
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална]) [същото като обща необходима предавана стойност на неразумния необходимо-цялостен производствен икономически продукт
[относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qpi)] (точката D1) е равна на общата предавана стойност на неразумния необходим икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(iqi) (същото като неразумна обща
предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна
индивидуална]) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предавана стойност на неразумния необходим икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqi)] (точката C1). Това положение е
илюстрирано от отсечката C1D1, чиято дължина задава отново неразумния недонаден продукт s–qi.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(e2qi) [разновидност на общата предавана стойност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TGV(RI)(e2qix)] (същото като неразумна обща предавана
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална]) [подразбирана като обща цялостна предавана стойност на
неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2GV(RI)(e2qi)] (точката B1). Разликата TSV–(RI)(е2qi) =
TGV(RI)(e2qi) – TIGV(RI)(e2qi) < 0 между предаваната стойност TGV(RI)(e2qi) и
необходимата предавана стойност TIGV(RI)(e2qi) на неразумния необходимоцялостен продукт (точката D1) е общата недонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(е2qi) < 0 [разновидност на общата недонадена стойност на
неефективния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TSV–(RI)(е2qix)] (същото е като обща поднеобходима
стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална]) (определена от дължината на отсечката D1B1).
При това относителната индивидуална обща недонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт TSV–(RI)(е2qi) е равна на
общата стойност на неразумния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(s–qi) [разновидност на общата стойност на
неефективния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(s–qix)] [подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на ненормалния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(s–qi)].
Третото основно правило на неразумната относителна икономическа
ценност* (third basic rule of the abnormal relative economic worth) произтича от
първите две. Според него недонадената стойност на неразумния необходимоцялостен продукт е равна на недонадената полезност на неразумния необходим продукт. Ето защо общата недонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TSV–(RI)(е2qi) е равна на общата недонадена полезност на неразумния не52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обходим икономически продукт [относителна индивидуална] TSU–(RI)(iqi).
Това положение е илюстрирано от равенството между отсечките D1B1 и C1A1.
Освен това относителната индивидуална обща недонадена полезност на неразумния цялостен икономически продукт TSU–(RI)(е2qi) е равна на общата полезност на неразумния недонаден икономически продукт [относителна
индивидуална] TU(RI)(s–qi) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна полезност на неразумния недонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(s–qi)].
Сумата TSSV–(RI)(е2qi) = TSV–(RI)(е2qi) + TSU–(RI)(е2qi) на относителната
индивидуална обща недонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен
икономически продукт TSV–(RI)(е2qi) и относителната индивидуална обща недонадена полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт TSU–(RI)(е2qi) е равна на общата супернедонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–(RI)(е2qi) [разновидност на общата супернедонадена
стойност на неефективния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] TSSV–(RI)(е2qix)] [подразбирана като обща цялостна супернедонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2SSV–(RI)(е2qi)].
Относителната индивидуална обща супернедонадена стойност на неразумния
необходимо-цялостен икономически продукт TSSV–(RI)(е2qi) е равна на общата стойност на неразумния супернедонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TV(RI)(ss–qi) [разновидност на общата
стойност на неефективния супернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(ss–qix)] [подразбирана като обща необходимоцялостна стойност на неразумния супернедонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2V(RI)(ss–qi)]. Относителната индивидуална
обща супернедонадена полезност на неразумния икономически продукт TSSU–
(RI)(е2qi) се коментра по-долу.
4.3. Разширение на дясната част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
Когато в неразумната област на схемата на продуктовото интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида се прибави и втори (следващ след първия, но различен от него по параметри) трудов възпроизводителски цикъл, се получава разширението на дяс53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната част на схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида. При
еднопродуктов анализ то е експонирано също във фиг. 4. Освен неразумния
цялостен икономически продукт на първия цикъл eqi от изходната схема, разширената схема включва още и неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] he2qi на първия цикъл, който е неразумния
необходимо-цялостен икономически продукт на втория цикъл (на втората
стъпка) и е значимо по-малък от e2qi. Разновидност е на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] he2qix. Той
е неразумен хипернеобходимо-цялостен продукт само в контекста на параметрите на първия цикъл (в сравнение с неразумния необходимо-цялостен продукт e2qi), но в действителност се създава от индивида през втория цикъл. Тъй
като тук необходимо-цялостният продукт е по-малък от необходимия, всяко
фиксирано значение на необходимо-цялостния продукт предизвиква (при постоянни други условия) намаляване на обема на неговото производство през
следващите възпроизводителски цикли, което е движение само наляво в разглежданата схема. Конфигурацията на неразумната област показва, че при постоянни други условия този процес на свиване на производството е забавен до
пълното му спиране в точката E(qtw1) на максималното продуктово относително-общоценностно равновесие.
Според релативистичната теория на ценността сумата на неразумния
индивидуален недонаден икономически продукт s–qi и неразумния приспадъчен икономически продукт [индивидуален] b–qi (последният като разновидност на неефективния приспадъчен икономически продукт [индивидуален] b–qix) дава неразумния супернедонаден икономически продукт [индивидуален] ss–qi (последният като разновидност на неефективния супернедонаден икономически продукт [индивидуален] ss–qix). Сумата на неразумния индивидуален цялостен икономически продукт eqi и неразумния приспадъчен
икономически продукт [индивидуален] b–qi дава неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [индивидуален] hqi (последният като
разновидност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [индивидуален] hqix). От това следва, че сумата на неразумния индивидуален необходим икономически продукт iqi и неразумния индивидуален
суперпринаден икономически продукт ss–qi отново дава неразумния индивидуален хипернеобходимо-цялостен икономически продукт he2qi. Неразумният
приспадъчен продукт е недонаденият продукт на неразумния хипернеобходимо-цялостен продукт. Затова неразумния приспадъчен продукт b–qi може да се
54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означи още като неразумен хипернедонаден икономически продукт [индивидуален]* (irrational individual hyperantisurplus economic product) hs–qi (същото като неразумен недонаден хипернеобходимо-цялостен продукт). Така че
сумата на неразумния цялостeн продукт и неразумния хипернедонаден продукт дава неразумния хипернеобходимо-цялостeн продукт.
Като се приложат основните правила на относителната икономическа
ценност, се достига до няколко твърдения, свързни с неразумния хиперцялостен продукт.
(1) Общата предавана стойност на неразумния хипернеобходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 i
TGV(RI)(he q ) [разновидност на общата предавана стойност на неефективен хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(he2qix)] [подразбирана като обща необходимо-цялостна
предавана стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(he2qi)] (точката G1) е
равна на относителната приемана индивидуална полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(е2qi) (точката E1). С
TDU(RI)(he2qi) е означена общата приемана полезност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] [разновидност на общата приемана полезност на неефективен хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(he2qix)] [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(h2qai)]. Разликата
TSU–(RI)(he2qi) = TDU(RI)(he2qi) – TGV(RI)(he2qi) < 0
между относителната индивидуална обща приемана полезност TDU(RI)(he2qi)
и предавана стойност TGV(RI)(he2qi) на неразумния хипернеобходимоцялостен икономически продукт е равна на общата недонадена полезност на
неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)–(he2qi) [разновидност на общата недонадена
полезност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)–(he2qix)] [определяна от дължината на отсечката G1F1] [тя е същото като поднеобходима полезност на неразумния хипернеобходимо-цялостен продукт и като обща хипернедонадена полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
[относителна индивидуална] THSU–(RI)(е2qi)]. Относителната индивидуална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща недонадена полезност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSU–(RI)(he2qi) е равна на общата полезност на неразумния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална]
TU(RI)(hs–qi) [разновидност на общата полезност на неефективния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(hs–
qix)] [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност
на неразумния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(hs–qi)], или още е равна на общата полезност на неразумния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TU(RI)(b–qi) [разновидност на общата полезност на неефективния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(b–qix)]
[подразбирана като обща необходимо-цялостна полезност на неразумния
приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2U(RI)(a–qi)].
(2) Относителната обща предавана стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TGV(RI)(he2qa) е равна на относителната обща приемана полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт TDU(RI)(e2qa) (това е илюстрирано от отсечката E1G1). Тъй като
неразумния цялостен продукт изпълнява ролята на необходим продукт на неразумния хипернеобходимо-цялостен продукт, то величината TGV(RI)(he2qa) е
същото като общата необходима полезност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална]
TIU(RI)(he2qa) [разновидност на общата необходима полезност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна
индивидуална] TIU(RI)(he2qix)]. В точката H1 е фиксирана общата необходима стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TIV(RI)(he2qa) [разновидност на общата необходима стойност на неефективния хипернеобходимо-цялостен
икономически продукт [относителна индивидуална] TIV(RI)(he2qix)], която
е същото като обща хипернеобходима стойност на неразумния необходимоцялостен
икономически
продукт
[относителна
индивидуална]
2 a
THIV(RI)(e q ). От фиг. 4 се вижда, че относителната индивидуална обща необходима стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт TIV(RI)(h2qa) е равна на относителна индивидуална обща предавана
стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт
TGV(RI)(e2qa), а чрез нея е равна и на относителната индивидуална обща при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------емана полезност на неразумния необходим икономически продукт
TDU(RI)(iqa).
(3) Разликата TSV–(RI)(he2qi) = TGV(RI)(he2qi) – TIV(RI)(he2qi) < 0 между
относителната индивидуална обща предавана стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TGV(RI)(he2qi) и относителната
индивидуална обща необходима стойност на неразумния хипернеобходимоцялостен икономически продукт TIV(RI)(he2qi) е равна на общата недонадена
стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(he2qi) [разновидност на общата
недонадена стойност на неефективния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSV–(RI)(he2qix)] [определена от дължината на отсечката H1G1] [тя е същото като поднеобходима
стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен продукт и като обща
хипернедонадена стойност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] THSV–(RI)(е2qi)]. Относителната индивидуална обща недонадена стойност на неразумния хипернеобходимоцялостен икономически продукт TSV–(RI)(he2qi) е равна на общата стойност
на неразумния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(hs–qi) [разновидност на общата стойност на неефективния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална]
TV(RI)(hs–qix)] [последната подразбирана като обща цялостна стойност на
неразумния хипернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TEU(RI)(hs–qi)], или още е равна на общата стойност на неразумния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална]
TV(RI)(b–qi) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на неразумния приспадъчен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(b–qai)]. Относителна индивидуална обща недонадена стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт TSV–(RI)(he2qi) е равна на относителна индивидуална обща недонадена
полезност на неразумния необходимо-цялостен икономически продукт TSU–
(RI)(e2qi).
(4) Сумата на относителната индивидуална обща недонадена стойност
–
TSV (RI)(he2qi) и недонадена полезност TSU–(RI)(he2qi) на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически продукт е равна общата супернедонадена стойност на неразумния хипернеобходимо-цялостен икономически
продукт [относителна индивидуална] TSSV–(RI)(he2qi) [разновидност на
общата супернедонадена стойност на неефективния хипернеобходимо57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV–
(RI)(he2qix)] (дължината на отсечката H1F1). От своя страна, относителната индивидуална обща супернедонадена стойност на неразумния хипернеобходимоцялостен икономически продукт TSSV–(RI)(he2qi) е равна на общата полезност на неразумния супернедонаден икономически продукт [относителна
индивидуална] TU(RI)(ss–qi) [разновидност на общата полезност на неефективния супернедонаден икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ss–qix)] [последната подразбирана като общата необходимоцялостна полезност на неразумния супернедонаден икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2U(RI)(ss–qi)].
Във фиг. 5 са посочени основните разновидности на продукта, които произтичат от общоценностното икономическо поведение на индивида и се намират във връзка с икономическата аберация. Всички определения във фигурата
завършват с фразата индивидуален стопанствен икономически продукт, която поради липса на място е пропусната.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ефек
тивен
qx

В т.ч.
свръх-

Ефективен
необходим

Неефективен
qix

Ненормален
qa

Неразумен
qi

Свръхефект.
необходим

Неефект.
необходим

Ненормален
необходим

Неразумен
необходим

iqx

iqs

iqix

iqa

iqi

Ефективен
принаден

Свръхефект.
принаден

Неефект.
недонаден

Ненормален
недонаден

Неразумен
недонаден

sqx

sqs

sqix

sqa

sqi

Ефективен
небх.
цялос.

Свръхефект.
небх.
цялос.

Неефект.
небх.
цялос.

Ненормален
небх.
цялос.

Неразумен
небх.
цялос.

eqx

eqs

eqix

eqa

eqi

Ефективен
добавъчен

bqx

Свръхефективен
добавъчен

Неефект.
приспадъчен

Ненормален
приспадъчен

Неразумен
приспадъчен

bqs

bqix

bqa

bqi

Ефективен
хипернеобходимоцялос.

Свръхефект.
хипернеобходимоцялос.

Неeефект.
хипернеобходимоцялос.

Ненормален
хипернеобходимоцялос.

Неразумен
хипернеобходимоцялос.

hqx

hqs

hqix

hqa

hqi

ефективен
qs

Фиг. 5. Разновидности на продукта според общоценностното икономическото поведение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 1 като приложение са показани (като термини) различните разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според относителното общоценностно икономическо поведение на индивида (значимо
повече на брой от посочените по-горе в изложението). Всички определения на
термините в таблицата на приложението завършват с израза индивидуален
стопанствен икономически продукт, който за удобство е пропуснат. Представките про и ко означават, съответно, производствен и потребителен (консумативен). Определенита искан и желан се възприемат като идентични. Частите на таблицата се четат отляво надясно. За всички тези термини могат да се
посочат и съответстващите им термини за потребителния и за производствения индивидуален стопанствен икономически продукт, както и за техните относителни полезности, стойности и ценности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Приложение
Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според
относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 1)
Проекзистенциален
qpe
Квазикоекзистенциален
qpe < q < qce
Коекзистенциален
qce
Квазинормален
qce < q < q0
Нормален
q0
Свръхефективен
q0 < q < q1
Разумен
q1
Квазиразумен
q1 < q < qpd
Проискан
qpd

Конедопустим
e
qp ≤ q < qce

Прокоекзистенциален
qpe < q ≤ qce

Проекзистенциален
qpe
Конепотенциален
qpe ≤ q ≤ qce

Нисък миноиден
qce < q ≤ q0
Нормалностен
q0 ≤ q < q1

Нисък непревишаващ
qce ≤ q ≤ q0
Нисък мезоиден
e
qc < q <q0
Eфективен
q0 ≤ q ≤ q1

Разумностен
q0 < q ≤ q1
Висок миноиден
q1 ≤ q < qpd

Висок мезоиден
q0 < q < qpd
Висок непреви-шаващ
q1 ≤ q ≤ qpd

Неразумен
q1 < q ≤ qpd

Висок неефективен
q1 < q < qcd

Копроискан
qpd ≤ q < qcd

Коискан
qcd

Конедопустим
e
qp ≤ q < qce

Нисък неефективен
qpe < q < q0

Ненормален
qce ≤ q < q0

Квазипроискан
d
qp < q < qcd
Коискан
qcd

Проекзистенциален
qpe

Пронедопустим
d
qp < q ≤ qcd
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според
относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 2)
Проекзистенциален
qpe
Квазикоекзистенциален
qpe < q < qce
Коекзистенциален
qce

Проекзистенциален
qpe

Донормален
(нежелателен)
e
qp ≤ q < q0

Подразумен
qce ≤ q < q1

Нормален
q0

Надекзистенциален
qce < q ≤ q1
Подискан
q0 ≤ q < qpd

Разумен
q1

Наднормален
q0 < q ≤ qpd

Квазиразумен
q1 < q < qpd

Надсвръхефективен
q1 ≤ q < qcd

Проискан
qpd
Квазипроискан
d
qp < q < qcd
Коискан
qcd

Конепотенциален
qpe ≤ q ≤ qce

Подсвръхефективен
qpe < q ≤ q0

Квазинормален
qce < q < q0

Свръхефективен
q0 < q < q1

Конедопустим
e
qp ≤ q < qce

Пронепотенциален
qpd ≤ q ≤ qcd

Следразумен
q1 < q ≤ qcd
Пронедопустим
d
qp < q ≤ qcd
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според
относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 3)
Проекзистенциален
qpe

Проекзистенциален
qpe

Квазикоекзистенциален
qpe < q < qce
Коекзистенциален
qce
Квазинормален
qce < q < q0

Досвръхефективен
(непредпочитан)
qpe ≤ q ≤ q0

Конедопустим
qpe ≤ q < qce

Конепотенциален
e
qp ≤ q ≤ qce

Нисък максоиден
qpe < q < q1

Нормален
q0

Полезен
qce ≤ q ≤ q1

Свръхефективен
q0 < q < q1

Потенциален
qce < q < qpd

Разумен
q1
Квазиразумен
q1 < q < qpd

Приемлив
q0 ≤ q ≤ qpd
Висок максоиден
0
q < q < qcd
Следсвръхефективен
(предпочитан)
q1 ≤ q ≤ qcd

Проискан
qpd
Квазипроискан
qpd < q < qcd
Коискан
qcd

Донормален
(нежелателен)
qpe ≤ q < q0

Следразумен
q1 ≤ q ≤ qcd
Пронепотенциален
d
qp ≤ q ≤ qcd

Коискан
qcd
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 4)
Проекзистенциален
qpe

Проекзистен- Проекзистенциален
циален
qpe
qpe

Квазикоекзистенциален
qpe < q < qce
Коекзистенциален
qce
Квазинормален
qce < q < q0

Доразумен
qpe ≤ q < q1

Досвръхефективен
(непредпочитан)
qpe ≤ q ≤ q0

Нормален
q0

Доискан
qpe ≤ q < qcd

Свръхефективен
q0 < q < q1

Дограничен
qpe < q < qcd

Разумен
q1
Квазиразумен
q1 < q < qpd
Проискан
qpd

Предпочитан
q1 ≤ q ≤ qcd

Следпроекзистенциален
e
qp < q ≤ qcd

Следнормален
0
q < q ≤ qcd

Квазипроискан
qpd < q < qcd
Коискан
qcd

Коискан
qcd
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 5)
Проекзистенциален
qpe

Просингуларностен
qpe ≤ q < qce

Конедопустим
Квазикоекзис- qpe ≤ q < qce
тенциален
qpe < q < qce

Конепотенциален
e
qp ≤ q ≤ qce

Коекзистенциален
qce
Квазинормален
qce < q < q0

Доискан
qpe ≤ q < qpd
Производствен
qpe ≤ q ≤ qpd

Нормален
q0
Свръхефективен
q0 < q < q1
Разумен
q1

Дуалностен
qce ≤ q ≤ qpd
Потребителен
qce ≤ q ≤ qcd

Следекзистенциален
qce < q ≤ qcd

Квазиразумен
q1 < q < qpd
Проискан
qpd
Квазипроискан
qpd < q < qcd
Коискан
qcd

Пронедопустим
qpd < q ≤ qcd
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на индивидуалния стопанствен икономически продукт според относителното общоценностното икономическо поведение на индивида (част 6)
Проекзистенциален
qpe
Квазикоекзистенциален
qpe < q < qce
Коекзистенциален
qce

Конедопустим
e
qp ≤ q < qce

Конепотенциален
e
qp ≤ q ≤ qce

Нежелателен
qpe ≤ q < q0

Конедопустим
e
qp ≤ q < qce

Коекстремен
qce

Квазинормален
qce < q < q0
Нормален
q0
Свръхефективен
q0 < q < q1

Нежелан
qce ≤ q < qpd
Желателен
q0 ≤ q ≤ qcd

Неекзистенциален
qce < q ≤ qpd

Разумен
q1

Неекстремен
qce < q < qpd

Квазиразумен
q1 < q < qpd
Проискан
qpd
Квазипроискан
qpd < q < qcd

Проекстремен
qpd
Пронепотенциален
d
qp ≤ q ≤ qcd

Коискан
qcd
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вж. релативистична теория на ценността, пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностното икономическо поведение на индивида [продуктово], интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] и икономическа аберация.
ИНТРОВЕРТНО
СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО] (individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totallyworth economic behaviour) (ки) – във:
ефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово];
неефективно интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
ненормално интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неразумно
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
схема на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]).
ИНТРОВЕРТНО
СТОПАНСТВЕНО
ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО] (individual product introverted protoeconomizing relatively-totallyworth economic equilibrium) (ки) – във:
права на интровертното стопанственото относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
точка на максималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точка на минималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точки на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО
СРАВНЕНИЕ* (introverted protoeconomizing worth economic comparison) – вж.
ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]* (individual
product introverted protoeconomizing totally-worth economic comparison) – вж.
ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОВЕРТНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (introverted worth economic comparison) (ки) – във:
интровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение).
ИНТРОЕФЕКТИВНОСТНО ДВУСТРАННО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (introeffectivitary bilateral worth economic comparison) – вж. ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОЕФЕКТИВНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (introeffectivitary economic comparison) (ки) – във:
интроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно стопанствено общоценностно икономическо
сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ИНТРОЕФЕКТИВНОСТНО СТОПАНСТВЕНО ОБЩОЦЕННОСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]*
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual product introeffectivitary protoeconomizing totally-worth economic
comparison) – вж. ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОЕФЕКТИВНОСТНО СТОПАНСТВЕНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ* (introeffectivitary protoeconomizing worth
economic comparison) – вж. ценностно икономическо сравнение.
ИНТРОЕФЕКТИВНОСТНО ЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (introeffectivitary worth economic comparison) (ки) – във:
интроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение).
ИНТРОХОМОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТ
moverted economic fo-worth) (ки) – във:
интрохомовертни икономически фоценности.

(introho-

ИНТРОХОМОВЕРТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (introhomoverted
economic worth) (*) – хомовертна икономическа ценност WAI(y) = {OWI(y)}A на
някакъв икономически запас (вж. икономически запаси), която се състои само
от интровертни икономически фоценности {OWI(y)} (само от носочени навътре в дадената възпроизводствнена фаза икономически фоценности), т.е. се
състои от интрохомовертни икономически фоценности {OWI(y)}A (вж. ценностно икономическо противостоене). Разновидност е едновременно на хомовертната и на интровертната иковомическа ценност. Според икономическото отношение разновидности на WAI(y) са интрохомовертата ценност на
икономическия продукт* (introhomoverted worth of the economic product)
WAI(q) и интрохомовертната ценност на икономическия фактор* (introhomoverted worth of the economic factor) WAI(x). Ето защо WAI(y) = WAI(q), WAI(x).
ИНТРОХОМОВЕРТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЦЕННОСТИ* (introhomoverted economic fo-worths) (*) – група от хомовертни икономически фоценности {OWI(y)}A, които са само интровертни икономически фоценности
{OWI(y)} (само от носочени навътре в дадената възпроизводствнена фаза икономически фоценности); елементарни (първични) съставки, от които се формира интрохомовертната икономическа ценност WAI(y).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНТУИТ (intuite) (кд) – във:
икокореномически интуит;
икономически интуит;
икореномически интуит;
икотехномически интуит;
икоуниреномически интуит;
типичен икокореномически интуит;
типичен икономически интуит;
типичен икореномически интуит;
типичен икотехномически интуит;
типичен икоуниреномически интуит.
ИНФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (infitensive economic
growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната
бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI по-голяма от нула (това е инфитензивността на икономическия растеж) и прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO по-малка от единица (това е субцялостната котензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж е в това, че в различните си варианти
винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез коефициента (GFI > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (относително
изразен чрез коефициента ACO < 1) в различните си варианти може да има само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GFI + ACO = 1
(вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са
преходният икономически растеж, преобладаващо-фитензивният икономически растеж, предимно-фитензивният икономически растеж, изцялофитензивният икономически растеж, изотропно-фитензивният икономически растеж, анизотропно-фитензивният икономически растеж, изохипогенно-фитензивният икономически растеж, изохипогенно-котензивният икономически растеж, нормално-фитензивният икономически растеж, хипергенно-фитензивният икономически растеж, хетерогенно-фитензивният иконо71
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, хетерогенно-котензивният икономически растеж, хомогенно-фитензивният икономически растеж, декотензивният икономически растеж, изцяло-инфитензивният икономически растеж и преобладаващоинфитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на инфитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са инквантитензивният икономически растеж, инекстензивният икономически растеж, инкатензивният икономически растеж, реинтертензивният икономически растеж. Разновидности на инфитензивния
растеж са инфитензивният продуктов икономически растеж* (infitensive
product economic growth), инфитензивният факторов икономически растеж* (infitensive factor economic growth), инфитензивният полезностен
икономически растеж* (infitensive utility economic growth), инфитензивният стойностен икономически растеж* (infitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инфитензивният стационарен икономически растеж* (infitensive stationary economic growth) и инфитензивният нестационарен икономически растеж* (infitensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (infitensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инфитензивен икономически растеж;
инфитензивен икономически растеж;
предимно-инфитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инфитензивен икономически растеж.
ИНФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (infitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инфитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато инфитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инфитензификация на икономическия растеж (покачване на инфитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инфитензитета в темпа на растежа), а когато инфитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субинфитензификация на икономическия растеж (спадане на инфитензив72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инфитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (infitensity of
the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж, която е
по-голяма от нула; относително изразено положително участие FI > 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва
позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Котензивността на икономическия растеж,
която допълва инфитензивността до единица, е субцялостната котензивност
на икономическия растеж (последната същото като хипогенна 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. Тя е частното между инфитензитета на
икономическия растеж fi > 0 и темпа на растежа. Съставки на инфитензивността са суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната фитензивност на икономическия растеж, предимствената фитензивност на икономическия растеж, балансираната фитензивност
на икономичесикия растеж, миноритарната фитензивност на икономическия
растеж.
Форми на проявление на инфитензивността (вж. икономическа форма) са
инквантитензивността на икономическия растеж, инекстензивността на
икономическия растеж, инкатензивността на икономическия растеж, реинтертензивността на икономическия растеж. Разновидности на инфитензивността са още инфитензивността на продуктовия икономически растеж*
(infitensity of the product economic growth), инфитензивността на факторовия икономически растеж* (infitensity of the factor economic growth), инфитензивността на полезностния икономически растеж* (infitensity of the
utility economic growth), инфитензивността на стойностния икономически
растеж* (infitensity 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 постоянна инфитензивност на икономическия растеж* (constant infitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива инфитензивност на икономическия растеж* (variable infitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива инфитензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable infitensity of the economic growth) и невремевопроменлива инфитензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable infitensity of the economic growth)]. Промените на инфитензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инфитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
инфитензивност са (а) покачващата се инфитензивност на икономическия
растеж* (raising infitensity of the economic growth), което е инфитензификация на икономическия растеж, и (б) спадащата инфитензивност на икономическия растеж* (subsiding infitensity of the economic growth), което е субинфитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инфитензивност образуват понятието за неспадаща инфитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding infitensity of the
economic growth) [което е несубинфитензификация на икономическия растеж* (unsubinfitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата инфитензивност образуват понятието за непокачваща се инфитензивност
на икономическия растеж* (unraising infitensity of the economic growth) [което е неинфитензификация на икономическия растеж* (uninfitensification of
the economic growth)].
ИНФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (infitensity of the
economic growth) (ки) – във:
инфитензивност на икономическия растеж;
утвърдена инфитензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена фитензивност на икономическия растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (infitensitial 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 инфитензивността
на икономическия растеж (вж. и инфитензитет 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 инфитензивността) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
ИНФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (infitensitial economic growth) (ки) – във:
инфитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инфитензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-фитензивностен икономически растеж).
ИНФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (infitensivity of the
economic growth) (*) – фитензитет на икономическия растеж, който е поголям от нула; абсолютно изразено положително участие fi > 0 на някакъв
фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в
темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Котензитетът на икономическия растеж, който допълва инфитензитета до темпа на растежа y, е субцялостният
котензитет на икономическия растеж (последното същото като хипогенен
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. Частното между инфитензитета
и темпа на растежа е инфитензивността на икономическия растеж FI > 0.
Съставки на инфитензитета са суперцялостният фитензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният фитензитет на икономическия растеж, предимственият фитензитет на икономическия растеж, балансирани75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят фитензитет на икономичесикия растеж, миноритарният фитензитет на
икономическия растеж.
Форми на проявление на инфитензитета (вж. икономическа форма) са инквантитензитетът на икономическия растеж, инекстензитетът на икономическия растеж, инкатензитетът на икономическия растеж, реинтертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на инфитензитета са още
инфитензитетът на продуктовия икономически растеж* (infitensivity of
the product economic growth), инфитензитетът на факторовия икономически растеж* (infitensivity of the factor economic growth), инфитензитетът
на полезностния икономически растеж* (infitensivity of the utility economic
growth), инфитензитетът на стойностния икономически растеж* (infitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инфитензитет на икономическия растеж* (constant infitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив инфитензитет на икономическия растеж* (variable infitensivity
of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив инфитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable infitensivity of the economic growth) и невремевопроменлив инфитензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable infitensivity of the economic growth)]. Промените на инфитензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив инфитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инфитензитет са (а) покачващият се инфитензитет на икономическия растеж*
(raising infitensivity of the economic growth), което е инфитензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият инфитензитет на икономическия
растеж* (subsiding infitensivity of the economic growth), което е субинфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инфитензитет образуват понятието за неспадащ инфитензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding infitensivity of the economic growth) [ко76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето е несубинфитензивиране на икономическия растеж* (unsubinfitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инфитензитет образуват понятието за непокачващ се инфитензитет на икономическия растеж* (unraising infitensivity of the economic growth) [което е неинфитензивиране на икономическия растеж* (uninfitensivition of the economic growth)].
ИНФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (infitensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инфитензитет на икономическия растеж;
утвърден (същото като утвърден фитензитет на икономическия растеж).
ИНФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (infitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инфитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инфитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инфитензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инфитензисуфикация на икономическия растеж* (infitensisufication of the economic
growth) [което е същото като инфитензифициране на икономическия растеж* (infitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва инфитензидефикация на икономическия растеж* (infitensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНФЛАЦИОНЕН ДАНЪК (inflation tax) (в межд.) – намаляване на реалния
вътрешен държавен дълг (в межд.) и на реалните парични задължения на
държавата в лицето на превишението на паричната маса (в макр.) над лихвоносните банкови депозити, което се постига чрез относително високи темпове
на вътрешната инфлация (в макр.).
ИНФЛАЦИОНЕН ДАНЪК (inflationary tax) (ки) – във:
загуба на инфлационен данък (в межд.);
инфлационен данък (в межд.).
ИНФЛАЦИОНЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ (inflation differential) (в межд.) – разлика между темповете на инфлацията (в макр.) в местната и чуждата страна.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФЛАЦИОНЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ (inflation differential) (ки) – във:
инфлационен диференциал (в межд.);
редуциран инфлационен диференциал (в межд.).
ИНФЛАЦИОНЕН НАТИСК (inflationary pressure) (ки) – във:
област на вътрешното неравновесие при инфлационен натиск (в межд.).
ИНФЛАЦИОНЕН ПАРИТЕТ НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ* (inflationary purchasing power parity) (в межд.) – същото като продуктов паритет на покупателните сили (в межд.).
ИНФЛАЦИОНЕН ПАРИТЕТ НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ (inflationary
purchasing power parity) (ки) – във:
абсолютен инфлационен паритет на покупателните сили (в межд.) (същото като абсолютен продуктов паритет на покупателните сили (в межд.));
инфлационен паритет на покупателните сили (в межд.) (същото като
продуктов паритет на покупателните сили (в межд.));
относителен инфлационен паритет на покупателните сили (същото като
относителен продуктов паритет на покупателните сили (в межд.));
относителен инфлационно-лихвен паритет на покупателните сили (в
межд.) (същото като относителен комплексен паритет на покупателните
сили (в межд.)).
ИНФЛАЦИОНЕН РАЗРИВ (inflationary gap) (в макр.) – състояние на макроикономиката, при което абсолютното равнище на цените (в макр.) и паричната маса (в макр.) нарастват с еднакви темпове. При него всяко нарастване
на агрегатното продуктово търсене (в макр.) се поглъща изцяло от нарастване на цените, а реалните доходи остават непроменени. Отговаря на класическата част от кривата на агрегатното продуктово търсене (в макр.) на продуктовия пазар (в макр.). Той би затихнал, ако успоредно с растежа на цените
не нарастват и номиналните доходи. Следователно, ако реалният доход [в т.ч.
реалната работна заплата (в макр.)] остава същият, инфлацията (в макр.) ще
продължава да се поддържа и цените на продуктите ще продължават да растат
непрекъснато. Този извод обаче може и трябва да се коригира, ако в условията
на инфлационен разрив се извършва преразпределение на доходите от производството на продукта. Затова, ако например преразпределението на доходите
е в полза на икономически агенти (респ. на икономически единици), имащи
по-ниска склонност към изразходване на своя доход (в т.ч. към неговото пот78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребителско изразходване), може да се очаква, че инфлационният разрив постепенно ще изчезне. Това дори трябва да бъде първото предположение относно
природата на разглежданите зависимости, защото нарастването на цените води
предимно до повишаване на печалбата на предприемачите, които именно имат
по-ниска пределна склонност към потребление пoради техния по-висок жизнен
стандарт. В действителност обаче с растежа на цените расте и номиналната
работна заплата (в макр.), защото обикновено свръхтърсенето на продуктовия пазар се придружава от свръхтърсене на пазара на работната сила. В условията на пълна заетост (в макр.) на работната сила (което е типично за инфлационния разрив) това означава нарастване на номиналната работна заплата,
най-малко – задържане на равнището на реалната работна заплата. Доколкото
този процес на преразпределение предварително не може точно да бъде определен, се оказва и невъзможно предварително да се изясни дали инфлацията,
причинена от увеличаване на търсенето (в макр.) и прераснала в инфлационен разрив, ще се самоунищожи или пък, напротив, ще продължава непрекъснато да се осъществява.
ИНФЛАЦИОНЕН РИСК (inflationary risk) (в макр.) – вид валутен риск (в
макр.) на финансовите активи, който се свежда до несигурността в очакваните
темпове на местната и на чуждата инфлация (в макр.), а значи и в нормите на
очаквания реален доход от местните и от чуждестранните ценни книги (в
макр.).
ИНФЛАЦИОНЕН РИСК (infationary risk) (в межд.) – възможност реализираният темп на инфлацията (в межд.) в страната заемополучател да надхвърли
очаквания темп, което ощетява заемодателя.
ИНФЛАЦИОННА ЕКСПАНЗИЯ (inflationary expansion) (в макр.) – нарастване на темпа на инфлацията (в макр.), което е обусловено от механизма на
дългокрочната крива на О. Филипс (в макр.). Произтича от натрупването на
инфлация (в макр.) от самоподдържащите се инфлационни очаквания (в макр.),
последните интерпретирани като автореализация на инфлационните очаквания (в макр.). Позната е още под наименованието “спри и тръгни” (stop and
go) (в макр.).
ИНФЛАЦИОННА ИКОНОМИКА (inflationary economy) – същото като номинална икономика; понятие, с което (ако не е посочено друго) се подразбира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инфлационно-изразената икономика (последната същото като номиналноизразена икономика). Вж. пълна същностно-стратифицирана икономика.
ИНФЛАЦИОННА ИНДЕКСАЦИЯ (inflationary indexation) (в макр.) – форма
на инфлационна премия (в макр.); едно от средствата за отстраняване на преразпределителните отрицателни последствия от инфлацията (в макр.). Свежда
се до привеждане на равнището на паричните задължения между икономическите агенти (респ. между икономическите единици) към промените в равнището на цените, предизвикани от инфлацията.
ИНФЛАЦИОННА ПРЕМИЯ (inflationary premium) (в макр.) – обикновено
това е превишението на номиналния лихвен процент (в макр.) по отпусканите
заеми над реалния лихвен процент (в макр.) [представлява форма на проявление на темпа на инфлацията (в макр.)]. С нея заемодателите се предпазват от
щетите от инфлацията (в макр.).
ИНФЛАЦИОННА СПИРАЛА (inflationary spiral) (в макр.), спирала “заплати – цени” (в макр.), – взаимнообусловено последователно нарастване на
продуктовите цени (в макр.) и работните заплати в условия на инфлация (в
макр.).
ИНФЛАЦИОННА СПИРАЛА (inflationary spiral) (ки) – във:
инфлационна спирала (в макр.);
порочна инфлационна спирала (в макр.).
ИНФЛАЦИОННА ТЕОРИЯ НА КОМПРОМИСИТЕ (inflationary theory of
the compromises) (в макр.) – икономическа теория, според която намаляването
с помощта на макроикономическата политика (в макр.) на равнището на безработицата (в макр.) (придружавано с нарастване на производството) може
да се откупи със сравнително нисък темп на инфлацията (в макр.) [например
в рамките на умерената инфлация (в макр.)]. Стои в основата на политическия
делови цикъл (в макр.).
ИНФЛАЦИОННИ ОЧАКВАНИЯ (inflationary expectations) (в макр.) – изразени в проценти очаквания на икономическите агенти (респ. на икономическите единици) за бъдещото нарастване на продуктовите цени (в макр.).
ИНФЛАЦИОННИ ОЧАКВАНИЯ (inflationary expectations) (ки) – във:
автореализация на инфлационните очаквания (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект на инфлационните очаквания (в макр.);
инфлационни очаквания (в макр.).
ИНФЛАЦИОННО НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ПРЕДЛАГАНЕ* (inflationary decrease of the aggregate product supply) (в межд.)
– положение в макроикономиката, когато при постоянна крива на крива на
агрегатното продуктово търсене (в макр.) кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.) се премества снижаващо наляво и нагоре [едновременно спада равновесният обем на производството и нараства равновесното
абсолютно равнище на цените (в макр.)]. То е равно на инфлационно намаляване на агрегатното продуктово търсене (deflationary inecrease of the
aggregate product demand) (в межд.).
ИНФЛАЦИОННО НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ* (inflationary decrease of the aggregate product demand) (в межд.) –
вж. инфлационно намаляване на агрегатното продуктово предлагане (в
межд.).
ИНФЛАЦИОННО ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ВАЛУТА (inflationary domestic-currency depreciation) (ки) – във:
вътрешно инфлационно обезценяване на местната валута (в межд.).
ИНФЛАЦИОННО ОЧАКВАНЕ (inflation expectation) (ки) – във:
диференциал на инфлационните очаквания (в межд.).
ИНФЛАЦИОННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ПРЕДЛАГАНЕ* (inflationary increase of the aggregate product supply) (в межд.)
– положение в макроикономиката, когато при постоянна крива на агрегатното продуктоно предлагане (в макр.) кривата на агрегатното продуктово
търсене (в макр.) се премества нарастващо надясно и нагоре [едновременно
нарастват равновесният обем на производството и равновесното абсолютно
равнище на цените (в макр.)]. То е равно на инфлационно увеличаване на
агрегатното продуктово търсене (inflationary increase of the aggregate product
demand) (в межд.).
ИНФЛАЦИОННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО
ТЪРСЕНЕ* (inflationary increase of the aggregate product demand) (в межд.) –
вж. инфлационно увеличаване на агрегатното продуктово предлагане (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФЛАЦИОННО-ЛИХВЕН ПАРИТЕТ НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ
(inflationary-interest-rate purchasing-power parity) (ки) – във:
относителен инфлационно-лихвен паритет на покупателните сили (в
межд.) (същото като относителен комплексен паритет на покупателните
сили (в межд.)).
ИНФЛАЦИОННО-ЛИХВЕНА ПАРИТЕТНА ЛИНИЯ* (inflationary-interestrate parity line) (в межд.) – права икономическа линия, преминаваща през координатното начало, при всяка точка от която има равенство между лихвения диференциал (в межд.) и инфлационния диференциал (в межд.).
ИНФЛАЦИЯ (inflation) (в макр.) – всеобщо (най-малко в рамките на националната икономика) и относително дълготрайно нарастване на продуктовите
цeни, което предизвиква на покупателната способност на паричната единица и
до повишаване стойността (до поскъпване) на живота. Последното означава,
че с една парична единица може да се закупи по-малък обем реална стокова
маса. Наред с бизнес цикъла (в макр.) и безработицата (в макр.) инфлацията е
едно от проявленията на икономическата нестабилност (в макр.) в обществото. Представлява сложен многокомпонентен процес, обусловен от комплекс от
икономически и социални предпоставки и причини. Като термин произлиза от
латинската дума inflacio, която означава раздуване. Като термин понятието
инфлация се появява в САЩ през периода на Гражданската война (1861–1865
г.). Оттогава то се обогатява и разчленява, като до днес са изведени множество
видове инфлация.
Инфлационното повишаване на цените е едно от най-сложните и противоречиви явления в икономиката. Няма основания да се смята, че е налице инфлация, когато нарастват цените на отделни продукти и услуги или на продуктите и услугите в отделни сектори на народното стопанство, без това да предизвиква повишаването им в други негови сектори. Това, разбира се, не означава че при инфлация цените на всеки стоки нарастват еднакъв темп. Различието в темповете на нарастване на цените на отделните продукти и услуги
произтича от конкретните условия на тяхното производство и реализация и от
многообразните, сложни и разнообразни взаимни влияния помежду им. Същественото е, че нарастването на цените е всеобщо. То може да се измери чрез
промените в средния индекс на цените (респ. в средното равнище на цените,
наричано още абсолютно равнище на цените).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според причините за възникване на инфлация се разграничават инфлация,
предизвикана от нарастване на търсенето (в макр.), и инфлация, предизвикана от увеличаване на разходите (в макр.). Според нейните икономически и
социални последици се разграничават балансирана инфлация, небалансирана
инфлация (в макр.), антиципирана инфлация (в макр.) и неантиципирана инфлация (в макр.). Според равнището на нейния темп [вж. темп на инфлацията
(в макр.)] са познати умерена инфлация (в макр.), ускорена инфлация (в макр.)
[същото като галопираща инфлация] и хиперинфлация (в макр.). Дж. Кейнс
разграничава истинска инфлация (в макр.), полуинфлация (в макр.), критично
равнище на инфлацията (в макр.). Истинската инфлация (в макр.) е тази, при
която по-нататъшното нарастване на ефективното търсене (в макр.) вече не
води до увеличаване на обема на производството, а изцяло се използува за
увеличаване на производствените разходи, нарастващи пропорционално на
увеличаването на търсенето. Обикновено се проявява тогава, когато производството е достигнало потенциалната си граница [до равнището на потенциалния брутен вътрешен продукт (в макр.)]. При полуинфлацията (в макр.) понататъшното нарастване на ефективното търсене частично води до увеличаване на обема на производството и частично се използува за увеличаване на производствените разходи, нарастващи по-бавно от увеличаването на търсенето.
Обикновено се проявява тогава, когато равнището на производството е под
потенциалната си граница. Критичното равнище на инфлацията (в макр.) определя частта от увеличаването на паричната маса (в макр.) в обръщението,
предизвикано от инфлацията. При достигането на критичното равнище всяко
последващо увеличаване на количеството на парите се използува изцяло за
увеличаване на производствените разходи. При инфлация може да се появи
инфлационна спирала (в макр.), в т.ч. и порочна инфлационна спирала (в
макр.). Инфлационната спирала е взаимнообусловено последователно нарастване на продуктовите цени и работните заплати в условия на инфлация. Тя
прераства в порочна инфлационна спирала, когато няма закъснение (лаг) между темповете на нарастването на работната заплата и тези на повишаването на
цените. За разновидностите на инфлацията (в макр.) вж. в инфлация (кд).
Инфлацията има значителни негативни икономически и социални последици за обществото като: преразпределение на доходите и богатствата между
различните слоеве и класи на населението, понижаване на реалните доходи,
циклични (краткосрочни) промени в обема на произвежданата продукция, деформиране на относителните цени на стоките, промени в структурата на про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводството на различните видове продукти, промени в състоянието на платeжния баланс, въздействие върху икономическия растеж и други.
Едно от най-значимите последствия от инфлацията е преразпределението
на доходите и богатствата в посока от кредиторите към дебиторите. Икономическият агент дебитор, който има дълг (като задължението по него е с определен постоянен лихвен процент) се облагодетелствува от инфлацията: след изтичането на кредитния срок дебиторът връща на кредитора същия заем по номинален размер, чието реално съдържание междувременно се е намалило. Затова инфлацията води до значителни загуби за кредиторите, които притежават
определени финансови активи с постоянен (фиксиран) лихвен процент (в
макр.). Изходът от това е в повишаването на номиналния лихвен процент (в
макр.) по начин, който да запази равнището на реалния лихвен процент (в
макр.). Това е свързано с т.нар. инфлационна индексация (в макр.). Индексацията е едно от средствата за отстраняване на преразпределителните отрицателни последствия от инфлацията. Свежда се до привеждане на равнището на паричните задължения между икономическите агенти към промените в равнището на цените, предизвикани от инфлацията. При инфлационната индексация
паричната (номиналната) стойност на дълга се повишава успоредно с нарастването на ценовия индекс (в макр.), благодарение на което реалната му величина се запазва. На пръв поглед може да се остане с впечатлението, че ако всички икономически оценки и параметри в икономиката бъдат индексирани, инфлацията няма да промени реалните зависимости. Това е наистина така, но всяка индексация се превръща в генератор на нова инфлация, която мултипликативно се разпространява по силата на верижна реакция. Дори частичната индексация, която се практикува, способствува за нарастване на инфлационните
очаквания (в макр.).
Инфлацията предизвиква постепенно нарастване на номиналния лихвен
процент – в съответствие със своите инфлационни очаквания икономическите
агенти увеличават с темпа на инфлацията номиналния лихвен процент по задълженията, ипотеките и другите стопански договори. Затова главното преразпределение на доходите се извършва в случаите, когато инфлацията е неочаквана, и това в най-голяма степен засяга лицата, които са с постоянни доходи. В случай че има спадане на ценовия индекс, резултатът (също при постоянен лихвен процент) е обратен – доходите се преразпределят в посока от дебиторите към кредиторите. Освен това инфлацията предизвиква и преразпределение на богатството, тъй като паричните изражения на неговите отделни
форми (характеризиращи се с различни степени на ликвидност) се променят по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------различен начин при един и същ темп на инфлацията. Само в случаите, когато
активите на икономическите агенти имат веществен характер (под формата на
продуктови блага, особено когато са дълготрайни, като сгради, машини, съоръжения, благородни метали и т.н.), инфлацията не води до преразпределение
на доходите и богатствата.
Все от аспекта на преразпределението става ясно, че инфлацията намалява
реалния обем на вътрешния дълг на държавата към собственото си население –
за сметка на последното част от този дълг бива безвъзмездно погасяван. Така
че държавата е един от икономическите агенти, които печелят най-много от
инфлацията. Остават облагодетелствани и тези, чиито активи са индексирани с
темпа на инфлацията – обезщетенията за стари хора, сираци и отглеждане на
малки деца, т.нар. подвижни ипотеки и т.н. От подобен тип е още и пълзящата
скала (или пълзящата клауза), която представлява периодично преразглеждане
(индексиране) на колективните трудови договори между работодателите и
синдикатите, чрез което равнището на заплащането се приспособява към промените, предизвикани от инфлацията. По-възрастните хора обикновено губят
от инфлацията, тъй като имат по-големи спестявания, с които постепенно покриват своите текущи разходи (и освен това много по-често влизащи в ролята
на кредитори), за разлика от по-младите хора, които изразходват постоянно
актуализиращи се според инфлацията текущи приходи от положен труд (и освен това много по-често влизащи в ролята на дебитори). В абсолютно измерение бедните слоеве от населението губят по-малко и дори могат да спечелят от
инфлацията за разлика от по-богатите слоеве, които търпят много позначителни инфлационни загуби. Затова предизвиканите от инфлацията преразпределителни процеси засягат (в двете направления) най-вече икономическите агенти с ниски и високи доходи и в много по-малка степен обхващат тези
със средни доходи. Преразпределение се извършва и във времето, тъй като
инфлацията (при постоянни други условия) намалява покупателната способност на бъдещите постъпления.
Определена зависимост се наблюдава между равнището (темпа) на инфлацията и това на производството [на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.)]. Обикновено в периоди на неочаквано висока инфлация равнището на
производството е също високо, а трудовият пазар се характеризира с пълна заетост и минимална безработица. Обратно, в периоди на неочаквано спадане на
инфлацията макроикономиката се характеризира с ниска стопанска активност
и висока безработица. Причините, които обуславят тази зависимост (макар тя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да не се проявява постоянно), са много сложни и често пъти вътрешно противоречиви.
Инфлацията (наред с промените, които предизвиква в средното равнище
на цените) деформира и относителните цени на стоките, в т.ч. с различен темп
нарастват цените на продуктите и цените на производителните услуги (и найвече работната заплата като цена на труда). Наблюденията показват, че колкото инфлацията е по-дълбока (с по-висок темп), толкова по-големи и разнопосочни са промените в относителните цени. Особено силно е повлиян реалният
лихвен процент върху валутата, тъй като инструментите на паричното обръщение не представляват лихвоносни активи, техният номинален лихвен процент е нулев и следователно реалният им лихвен процент е изцяло равен на
темпа на инфлацията, взет с отрицателен знак.
Различна оценка получават стоките, които са предмет на договори с дългосрочни правила (отчитащи или индексиращи инфлацията) и тези без подобни правила. Породените от инфлацията различия в цените на продуктите и в
работните заплати водят и до промяна в съотношенията между доходите и данъчното облагане: лицата с по-ниски доходи преминават в по-горите етажи на
прогресивното данъчно облагане, с което (при отсъствие на промени в данъчното законодателство) се стига до относително увеличаване на данъчната им
тежест в сравнение с лицата, които са с по-високи доходи и чиято изходна позиция е била в по-високите етажи. Промените в относителните цени са взаимообвързани със структурата на произвеждания продукт: различието в ценовите промени обуславя нарастването на относителния дял на производството
на едни видове продукти и намаляването на относителния дял на други.
Инфлацията може да оказва определено въздействие и върху икономическия растеж. Няма еднозначно становище за характера на това въздействие.
Част от икономистите смятат, че инфлацията, особено умерената, влияе благотворно върху растежа, тъй като, първо, като преразпределя доходите, тя способствува за тяхната концентрация в отделни икономически агенти и предизвиква увеличаване на техните спестявания, а значи и инвестиране в нови технологии, и второ, постоянният растеж на цените на определени стоки може да
породи оптимизъм у предприемачите от увеличаването на производството на
съответните продукти. Обратно, други икономисти смятат, че инфлацията, в
т.ч. и умерената, не спомага за реализиране на икономически растеж, тъй като,
първо, инфлационните очаквания повишават стремежа към потребление (в
макр.) и намаляват спестяванията (в макр.) [а значи и необходимите за икономическия растеж инвестиции (в макр.)], и второ, същите тези очаквания по86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------раждат неувереност в бъдещето и това спъва разработването и осъществяването на сериозни производствени програми.
Състоянието на платежния баланс (в межд.) на дадена страна се влияе от
инфлацията при положение че нейният темп е различен за различните държави. И по-точно, ако в дадената страна темпът на инфлацията е по-висок от този
в страните, с които тя осъществява външнотърговски обмен, това способствува
(поради относително по-високия растеж на цените у нея) за увеличаване на
вноса (в макр.) и съкращаване на износа (в макр.) към другите страни. Крайният резултат е влошаване на състоянието на нейния платежен баланс (който наред с резултатите от другите външноикономически отношения отразява найвече състоянието на търговския баланс) и по-конкретно – поява на дефицит
(ако преди инфлацията разглежданият платежен баланс е бил неутрален) или
увеличаване на вече съществуващия дефицит. Ако това състояние продължи
по-дълго, в резултат на което платежният дефицит ще нараства непрекъснато,
съответната страна става неплатежоспособна.
Не само инфлацията влияе върху състоянието на външнотърговския обмен и платежния баланс, но и обратно, условията на външната търговия в съчетание с вътрешното състояние на националната икономика въздействуват
върху инфлационния процес. От особено значение е нарастването на вносните
цени. Това е важен външен инфлационен импулс, най-вече поради това, че не
за всички вносни суровини и материали могат да се намерят заместители в националната икономика и че тяхното търсене е силно нееластично към вносните цени. Успоредно с това може да се индуцира и протече процес на свръхтърсене, което да предизвика нарастване на номиналните работни заплати, а значи
и ценова инфлация. Резултатът от това е увеличаване на производствените
разходи и цените, макар и с определено закъснение. Това пък обуславя намаляване на реалните работни заплати. Също след определено закъснение във
времето нарастването на цените индуцира нарастване на номиналните работни
заплати под натиска на профсъюзите, които искат възстановяване на изходното равнище на реалната заплата. Така се развива инфлационна спирала (в
макр.) между номиналните работни заплати и цените, свързана със свръхтърсенето и вносните цени, но първоначално възбудена от растежа на последните.
Ефектът може да се трансформира и чрез очакваното (антиципираното) нарастване на цените.
Друга съществена връзка в разглежданата област на инфлационните последици е приспособяването на вътрешните цени и разходи (чрез курса на валутата) към международните цени. Когато вътрешните цени и разходи нарастват,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------износителите увеличават своите цени. В случай че чуждестранното търсене е
еластично, това обуславя влошаване на платежния баланс, което от своя страна предизвиква обратно снижаване на валутния курс. Задвижва се друга инфлационна спирала: цените на вноса се повишават и в резултат на това вътрешните разходи и цени също нарастват.
ИНФЛАЦИЯ (inflation) (кд) – във:
антиципирана инфлация (в макр.);
балансирана инфлация (в макр.);
бърза инфлация (в макр.) (същото като галопираща инфлация (в макр.));
галопираща инфлация (в макр.);
индекс на инфлацията (в макр.) (същото като темп на инфлацията (в
макр.));
инерционна инфлация (в макр.);
инфлация (в макр.);
инфлация на разходите (в макр.) (същото като инфлация, причинена от
увеличаване на разходите (в макр.));
инфлация на търсенето (в макр.) (същото като инфлация, причинена от
увеличаване на търсенето (в макр.));
инфлация, причинена от увеличаване на разходите (в макр.);
инфлация, причинена от увеличаване на търсенето (в макр.);
истинска инфлация (в макр.);
кредитна инфлация (в макр.);
кризисна инфлация (в макр.) (същото като слъмпфлация (в макр.));
критично равнище на инфлацията (в макр.);
неантиципирана инфлация (в макр.);
небалансирана инфлация (в макр.);
неускоряваща инфлацията норма на безработицата (в макр.);
полукритични точки на инфлацията (в макр.);
потисната инфлация (в макр.);
себестойностна инфлация (в макр.) (същото като инфлация, причинена от
увеличаване на разходите (в макр.));
спираловидна инфлация (в макр.);
степен на близост на темповете на инфлацията (в межд.);
текущ темп на инфлацията (в макр.) (същото като темп на инфлацията
(в макр.));
темп на инфлацията (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------умерена инфлация (в макр.);
ускорена инфлация (в макр.);
чувствителност към инфлация (в межд.).
ИНФЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ (cost-push inflation) (в макр.) – същото като
инфлация, причинена от увеличаване на разходите (в макр.).
ИНФЛАЦИЯ НА ТЪРСЕНЕТО (demand-pull inflation) (в макр.) – същото като инфлация, причинена от увеличаване на търсенето (в макр.).
ИНФЛАЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ (costpush inflation) (в макр.), себестойностна инфлация (в макр.), инфлация на
разходите (в макр.), – инфлация (в макр.), което се причинява от увеличаване
на производствените разходи (в микр.). Продължително време свръхтърсенето
се приемало като единствената основна причина за инфлацията, т.е. че инфлацията, предизвикана от нарастване на търсенето, е нейната основна форма на
проявление. През втората половина на 50-те години на XX-я век обаче в САЩ,
които тогава не се намират в състояние на пълна заетост (в макр.) [през 1955–
1958 г. безработицата (в макр.) е повече от 4 %], ежегодният темп на инфлацията (в макр.) е 3%. Това поражда съмнения в кейнсианската теория за инфлацията на търсенето (макар че подобни ситуации частично са наблюдавани
още през 30-те и 40-те години на века). Критиците на Дж. Кейнс издигат тезата, че олигополите (в микр.) и синдикатите в условията на несъвършена конкуренция (в микр.) повишават цените и работните заплати, а това увеличава разходите и предизвиква инфлация. И тук увеличението на цените и работните
заплати е взаимообвързано [което се проявява в т.нар. инфлационна спирала (в
макр.)]: при повишаване на цените работниците настояват за повишаване на
техните заплати, а предприемачите ги начисляват в себестойността (в производствените разходи) и в цените на продуктите. В случая е без значение дали
олигополите предприемачи първи са предприели стъпката за повишаване на
цените, като отговорът на това са увеличените работни заплати, или пък работниците и синдикатите първи са повишили работните заплати, като отговорът на това са увеличените от предприемачите цени на продуктите. Във втория
случай дори ако предприемачите непосредствено не повишат цените, нарасналите работни заплати ще ги принудят да съкратят обема на производството на
стоки, което от своя страна ще породи превишение на тяхното пазарно търсене
над пазарното им предлагане – така че по пазарен път ценовото равнище също
ще се покачи. Именно това явление е познато под наименованието инфлация,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------причинена от увеличаване на разходите, или още като себестойностна инфлация, при което [за разлика от инфлацията, причинена от увеличаване на търсенето (в макр.)] тя няма цикличен характер, а кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.) се измества нагоре и наляво в макроикономическата пазарна схема.
Инфлацията на разходите може да възникне както поради външни, така и
поради вътрешни причини. Нарастването на разходите, произтичащо от външни причини, се пренася вътре в страната, като неговото въздействие се мултиплицира. Типичен в това направление е случаят с петролната и енергийната
криза през 70-те години на XX-ия век, когато нарастването на цените на вносния петрол ускорява нарастването на вътрешните цени на всички стоки в съответните страни вносителки. Вътрешните причини се свеждат най-вече от предизвиканото от несъвършената конкуренция (в микр.) нарастване на цените и
работните заплати. Най-съществено тук е обстоятелството, че когато паричният номинален прираст на работната заплата (и изобщо на цената на определен
производствен фактор) надхвърля производителността на труда (изобщо –
надхвърля производителността на съответния производствен фактор) се поражда инфлация. За по-дълъг период обаче увеличаването на разходите не може да обуслови инфлация, без паричното търсене да е достатъчно да издържи
на посоченото увеличение.
ИНФЛАЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО
(demand-pull inflation) (в макр.), инфлация на търсенето (в макр.), – инфлация
(в макр.), която се поражда от продължително превишаване на агрегатното
продуктово търсене (в макр.) над агрегатното продуктово предлагане (в
макр.) [например поради нарастване на инвестиционното търсене (в макр.) на
бизнеса и на правителствените разходи (в макр.) или поради съкращаване на
данъчното облагане]. При нея могат да се фиксират т.нар. полукритични точки
на инфлацията (в макр.). Те са разположени върху наклонената част от кривата на агрегатното продуктово предлагане (в макр.), при които нарастването
на ефективното търсене (в макр.) частично предизвиква нарастване на обема
на производството и частично – нарастване на абсолютното равнище на цените (в макр.) [на дефлатора (в макр.)]. Инфлацията на търсенето е категория
на кейнсианския икономикс, като в тези рамки могат да бъдат разглеждани два
нейни варианта: инфлация на търсенето при идеална кейнсианска крива
на агрегатното продуктово предлагане* (demand-pull inflation in ideal keyensian curve of aggregate product supply) (в макр.) и инфлация на търсенето при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реална кейнсианска крива на агрегатното продуктово предлагане*
(demand-pull inflation in real keyensian curve of aggregate product supply) (в
макр.).
Специфичното за теоретичната, т.е. идеалната кейнсианска крива на
съвкупното продуктово предлагане* (ideal keyensian curve of aggregate product supply) (в макр.) е, че при нея не може да има свръхнатоварване на производствените ресурси и прегряване на икономиката). Тя се състои от две части:
първа част [наречена кейнсианска част и покриваща се от своя страна с част
от кейнсианската крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.)],
успоредна на абсцисната ос, при която няма пълно натоварване на производствените ресурси, безработицата е над естественото си равнище [над естествената норма на безработицата (в макр.)] и промените в икономиката не водят
до инфлация, т.е. няма полукритични точки на инфлацията (в макр.); и втора
част [наречена класическа част и покриваща се от своя страна с част от класическата крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.)], съответстваща на равнището на реалния потенциален брутен вътрешен продукт (в
макр.). Затова в теоретичния си кейнсиански вариант инфлация, предизвикана
от нарастване на търсенето, не възниква, докато все още има неизползувани
производствени мощности и работна сила (неизползувани производствени ресурси), а промените в агрегатното търсене водят до нарастване на брутния
вътрешен продукт (в макр.). Едва когато реалното производство достигне потенциалната си граница [до състоянието на пълна заетост (в макр.), т.е. до
класическата крива на съвкупното предлагане], едва тогава по-нататъшното
нарастване на агрегатното продуктово търсене предизвиква покачване на цените [значи и нарастване на масата на парите (в макр.)] без с това да нараства
реалният брутен вътрешен продукт (в макр.). Паричната маса расте със същия темп, с който се повишава средният ценови индекс (дефлаторът), т.е. темпът на прираста на паричната маса е изравнен с темпа на инфлацията (в
макр.), което означава, че икономиката се намира в състояние на инфлационен
разрив (в макр.). С други думи, в теоретичния си вариант (при който действително произведеният продукт е нито под, нито над потенциалното равнище на
реалния брутен вътрешен продукт) инфлацията на търсенето може да се изобрази като придвижване на точката на макроикономическото продуктовопазарно равновесие върху класическата част от идеалната кейнсианска крива на
агрегатното предлагане. Резултатът от разглежданата инфлация е обезценяването на паричната единица в пропорция, определена от нарастването на паричната маса. При положение че паричният (номиналният) доход на икономи91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческите агенти (респ. на икономическите единици) остава постоянен, техните
реални доходи спадат. Това би означавало спадане на агрегатното продуктово
търсене, а значи и самоотстраняване на инфлационния натиск. В действителност обаче до такъв резултат не се достига, защото с растежа на цените нарастват паричните приходи (например номиналната работна заплата), тъй като повисоките цени осигуряват и по-висок номинален пределен продукт на съответния фактор на производството и последният може да получи по-голямо заплащане или доход. В идеалния случай реалните доходи остават с постоянна величина, но затова пък цените и паричната маса съответно нарастват.
За разлика от идеалната кейнсианска крива на агрегатното продуктово
предлагане реалната кейнсианска крива на съвкупното продуктово предлагане* (real keyensian curve of aggregate product supply) (в макр.) (която е непрекъсната крива с положителен наклон) може да пресече границата на потенциалния продукт и да предположи производство свръх тази граница, а значи и
свръхизползуване на производствените ресурси. Тук, от своя страна, са възможни две макроикономически ситуации: първа ситуация, когато производството е надхвърлило равнището на потенциалния продукт – това според Дж.
Кейнс е състояние на истинска инфлация (в макр.) и тук възниква инфлационен разрив (в макр.), втора ситуация, когато производството е под равнището
на потенциалния продукт – това според Дж. Кейнс е състояние на полуинфлация (в макр.) и тук възниква дефлационен разрив (в макр.). Истинската инфлация и полуинфлацията са разновидности на инфлацията, предизвикана от нарастването на търсенето.
Ситуацията на истинска инфлация може да се интерпретира като екстремален за макроикономиката вариант, при който равновесието е моментно
състояние. В кейнсианския смисъл такава ситуация е неравновесна. За нея също е специфично наличието на инфлационен разрив. Последният може да се
появи само когато обемът на производството е преминал границата на потенциалния реален брутен вътрешен продукт. При посоченото условие инфлационният разрив е такова състояние на макроикономиката, при което агрегатното
продуктово търсене е уравновесено със агрегатното продуктово предлагане
свръх равнището на пълната заетост на работната сила, а значи и под равнището на естествената норма на безработицата. Тъй като всички производствени ресурси са натоварени (или свръхнатоварени) повишеното след този момент агрегатно продуктово търсене се уравновесява със агрегатното продуктово предлагане изключително чрез повишаване на абсолютното равнище на цените. Инфлационният разрив и изобщо инфлационното повишаване на цените
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------могат да бъдат отстранени чрез макроикономическата политика (в макр.) на
дефлация (в макр.).
Един от методите на предотвратяването на инфлацията е т.нар. потисната инфлация (в макр.). Тя съответствува на един от четирите вида количествено разпределение на ингредиентите (продуктите и производствените фактори)
в макроикономиката: първо, кейнсианска безработица (в макр.), при която
предприемачите са поставени под режим на разпределение на работната сила;
второ, класическа безработица (в макр.), при която предприемачите не са
поставени под такъв режим; трето, недостиг на потребление (на потребителско търсене) по отношение на производството (на предлагането), когато потребителите не са поставени под режим на разпределение на продуктите; четвърто, потисната инфлация, когато потребителите са поставени под режим на
разпределение на продуктите, като установените цени са под пазарното им
равновесно равнище. Ако цените се формираха свободно, те биха се покачили
и пазарното търсене и предлагане на съответните стоки или на съответните
пазари щяха да се изравнят. Потисната инфлация се получава в резултат на
административно (неикономическо) поддържане (например чрез правителствен контрол) на цените на ниско равнище. Резултатите са свръхтърсене на
продуктите и пазарен дефицит, обикновено придружавани от опашки, държавно разпределение на стоките и спекулативен пазар. При тези условия режимът
на разпределение се пренася и върху работната сила: не само работната сила е
лишена от възможността да задоволи своите потребности от продукти, но и
предприемачите не могат да задоволят своите потребности от работна сила.
Изходът от разглежданата ситуация е отказът от политика на потисната инфлация чрез освобождаване на цените, което ще предизвика тяхното повишаване до равнището на пазарно необходимото равновесие и до ликвидиране на
пазарния дефицит.
Състоянието на полуинфлация е налице при условия на непълна заетост
и равнище на производството, което е под реалния потенциален брутен вътрешен продукт. Тогава повишеното съвкупно продуктово търсене се абсорбира
отчасти от повишаване на обема на производството и отчасти от повишаване
на абсолютното равнище на цените, което се разглежда като частично проявена инфлацията (полуинфлация) на търсенето. Съотношението между посочените два момента се определя от положителната еластичност на кривата на агрегатното продуктово предлагане в диапазона на преместване на точката на
макроикономическото продуктовопазарно равновесие, определян от нарастващото преместване на кривата на агрегатното продуктово търсене. Смята се,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че при полуинфлация съществува дефлационен разрив и че при нея може да се
провежда политика на рефлация (в макр.).
ИНФЛАЦИОННО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИКА* (inflationally-expressed
economy) – същото като номинално-изразена икономика.
ИНФОРМАНТА (informant) (кд) – във:
дискриминантна икономическа информанта.
ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЗИК (information language) (ки) – във:
икономически информационни езици.
ИНФОРМАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (informational economic filter) – една от разновидностите на икономическия филтър (economic
filter); специален математически модел, с чиято помощ при идентификацията
на динамичната икономическата система се изучават отделни съставки на
елементите на динамичните икономически редове (на входа и на изхода на
системата), описващи поведението на икономическата система, без да се
прониква в нейната вътрешна структура (вж. вътрешна структура на икономическата система). Анализираният динамичен икономически ред се подава
на входа на филтъра, като се манипулира с неговите елементи (чрез изглаждане, извеждане на разлики между членовете му, комбиниране на нови елементи
от тях и т.н.). Извлечените по този начин полезни за изследването елементи се
преобразуват от информационния икономически филтър, а останалите съставки се потискат. Подаването им на входа на филтъра се извършва с вариране
(без и със отклонения от изведените значения на полезните елементи). Полученото съотношение между икономическата дисперсия на отклоненията във
варирането на входа и съответната дисперсия на изхода на филтъра става източник на нова икономическа информация, която се използва за анализ на филтрираните елементи на динамичния икономически ред. По такъв начин се изследват икономическите тенденции и свойства, заложени в динамичните редове, определят се границите (следователно и обосноваността) на икономическите решения, с които могат да се променят и направляват тези тенденции,
разкриват се насоките за усъвършенствуване на структурата на динамичната
икономическа система, представена чрез структурата на информационния
икономически филтър.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФОРМАЦИОНЕН КОНТУР (informationary contour /circuit/) (ки) – във:
екзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур;
екзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с метарегулируемо метарегулиране;
eкзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с нерегулируемо метарегулиране;
екзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с регулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с метарегулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране;
преплетен икономически информационен контур;
преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране;
преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране.
ИНФОРМАЦИОНЕН КОНТУР С МЕТАРЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (informationary contour /circuit/ in metaregulable metaregulation) (ки) –
във:
екзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с метарегулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с метарегулируемо метарегулиране.
ИНФОРМАЦИОНЕН КОНТУР С НЕРЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (informationary contour /circuit/ in unregulable metaregulation) (ки) – във:
eкзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с нерегулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преплетен икономически информационен контур с нерегулируемо метарегулиране.
ИНФОРМАЦИОНЕН КОНТУР С РЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ
(informationary contour /circuit/ in regulable metaregulation) (ки) – във:
екзогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур
с регулируемо метарегулиране;
ендогенно-детерминиран преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране;
преплетен икономически информационен контур с регулируемо метарегулиране.
ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(informational model of the economic system) – вид материален модел на икономическата система, който субектът е конструирал или избрал от вече съществуващите системи. Основава се върху положението, че информацията е всеобщо свойство на материята. Той е такава информационна система, която е
подобна на интересуващата ни икономическа система и отговаря на всички
останали изисквания, предявявани към модела на икономическата система.
Представлява разновидност на моделите на икономическа система с висока
степен на формализация. Информационните модели са отражение на съществено важни страни и моменти, съдържащи се във веществено-енергетичните
модели, но не повтарят намиращите се в тях ненужни за целите на моделирането на икономическите системи моменти. В икономическата литература под
информационен модел на икономическа система обикновено се разбира съвкупност от променливи (или сигнали), построена по определени правила, която характеризира (съдържа информация за) управлявания обект (управляваната икономическа система) и външната среда и се предоставя на приемащия
решения субект. Такива са например сигналите (респ. показанията) на приборите на командния пулт, приемани от оператора, който следи и управлява даден икономически процес. Като информационни модели в икономиката могат
да се разглеждат отчетните или плановите баланси, съставяни на различни
равнища в народното стопанство. Като ползува даден информационен модел,
управляващият субект получава сравнително пълна информация за управлявания обект и е в състояние да приема определени решения за него. В зависимост от поставените конкретни управленски задачи се определят количеството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и формата на постъпващите сигнали и следователно видът на информационния
модел.
ИНФОРМАЦИОННА ЕНТРОПИЯ (informationary entropy) – мярка на неопределеността на информацията, която даден неин източник предава (излъчва).
Информационният поток се описва от множество значения x1, x2,…, xn на случайната величина α, всяко едно от които има съответно вероятност p1, p2,…, pn
да се появи (да се осъществи), където редицата p1, p2,…, pn е разпределението
на вероятностите на α. Информационната ентропия е ентропия на случайната
величина α [или, което е същото, е ентропия на разпределението на вероятностите p1, p2,…, pn на α или още е ентропия на стационарния източник α на съобщенията (респ. на символите) x1, x2,…, xn]. Върху тази основа се изгражда
формулата на К. Шенон за количеството на информацията. Вж. ентропия и
информационна икономическа ентропия.
ИНФОРМАЦИОННА ЕНТРОПИЯ (informationary entropy) (ки) – във:
диференциална информационна икономическа ентропия (вж. количество на икономическата информация и информационна икономическа ентропия);
информационна ентропия;
информационна ентропия на случайната икономическа величина;
информационна икономическа ентропия;
количество на информационната икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия);
отрицателна информационна икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия);
условна информационна икономическа ентропия (вж. количество на
икономическата информация и информационна икономическа ентропия).
ИНФОРМАЦИОННА ЕНТРОПИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(informationary entropy in the economic sistem) – същото като информационна
икономическа ентропия.
ИНФОРМАЦИОННА ЕНТРОПИЯ НА СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (informationary entropy of the stochastic /accidental,
random/ economic quantity /value/) – информационна икономическа ентропия на
случайната величина α, означена с H(α), която се определя по формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H (α) = I (α, α) = ∑ pij log 2 (1 / pij ).
j

Случайната икономическа величина α, която приема значенията x1, x2, …, xn,
имащи вероятности p1, p2, …, pn. Количеството на икономическата информация и количеството на информационната икономическа ентропия са свързани
чрез съотношението
I(α,β) = H(α) + H(β) – H(α,β),

където β е случайната икономическа величина, която приема значенията y1, y2,
…, ym, имащи вероятности q1, q2, …, qm. С I(α, β) е означена количеството на
информацията в случайната икономическа величина α по отношение на случайната икономическа величина β където, а с H(α, β) – количеството на ентропията на двойката от двете икономически величини (α, β), определяно чрез израза
H (α , β ) = ∑ pij log 2 (1 / pij ).
i, j

В случай че случайните икономически величини α и β могат да приемат безкрайно много значения, тогава с помощта на граничен преход се извежда
следната формула за количеството на информацията I(α, β), която се съдържа в
случайната икономическа величина α по отношение на случайната икономическа величина β:
I (α , β ) = ∫∫ p ( x, y ) log 2

p ( x, y )
dx dy,
p( x) p( y )

където с p и q са означени съответстващите на двете случайни икономически
величини α и β плътности на техните вероятности. Вж. количество на икономическата информация и информационна икономическа ентропия.
ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ (informationary
economic entropy) , информационна ентропия в икономическата система, –
информационна ентропия на случайна икономическа величина (респ. на някаква икономическа система); информационна интерпретация на икономическата
ентропия. Според теорията на информацията информационната ентропия е
мярка на неопределеността на някаква случайна величина. Тъй като информационната икономическа ентропия е частна реализация (разновидност) на пообщото понятие за информационна ентропия, може да се твърди, че тя (информационната икономическа ентропия) е мярка на неопределеността на ня98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------каква случайна икономическа величина. Като се имат предвид общите положения на понятието за информационната ентропия, информационната икономическа ентропия H(α) може да се разглежда като мярка на неопределеността на
икономическата информация, която даден неин източник предава (излъчва).
Информационният икономически поток се описва от множество значения x1,
x2,…, xn на случайната икономическа величина α, всяко едно от които има съответно вероятност p1, p2,…, pn да се появи (да се осъществи), където редицата
p1, p2,…, pn е разпределението на икономическите вероятности на α. Затова
информационната икономическа ентропия е ентропия на случайната икономическа величина α [или, което е същото, е ентропия на разпределението на икономическите вероятности p1, p2,…, pn на α или още е ентропия на стационарния източник α на икономическите съобщения (респ. на икономическите символи) x1, x2,…, xn]. Затова количеството на информационната икономическа
ентропия* (informationary economic entropy quantity), респ. количеството на
икономическата информация (измервани в битове), се определя, като се използува формулата на К. Шенън
n

H = −∑ pi log 2 pi ,
i =1
n

където

∑ pi = 1

и където H е величината на информационната икономическа

i =1

ентропия, под която разбираме количествено изразената степен на неподреденост (на неорганизираност) или на неопределеност на някаква икономическа
система (респ. на нейната структура), n – броят на символите x1, x2,…, xn, които
изработва източникът на икономическата информация, pi – икономическата
вероятност за бъде избран (реализиран) i-тият символ (i = 1, 2, ..., n).
Логаритмичната функция, чрез която се измерва информационната икономическа ентропия H, едновременно отговаря на следните изисквания: (1)
логаритъмът от единица е равен на нула (това означава, че икономическа система с едновариантен изход не е носител на нова информация, защото е детерминирана); (2) логаритъмът от по-голямото число е по-голям от логаритъма на
по-малкото число (това означава, че дадена икономическа система, вариантите
на изхода на която са повече тези на друга икономическа система, е носител на
повече икономическа информация от информацията, която се носи от другата
система); (3) логаритъмът от произведението на две числа е равен на сумата от
логаритмите от тези две числа (това означава, че количеството на икономичес99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката информация на икономическа система, която е последователен синтез от
две икономически подсистеми, е равно на сумата от логаритмите от броя на
вариантите на изходите на двете подсистеми, макар че общият брой на вариантите на поведението на икономическата система като цяло е равен на произведението от броя на вариантите на изходите на двете подсистеми).
Сравнението между статистическата икономическа ентропия и информационната икономическа ентропия показва, че тези две величини са правопропорционални помежду си, като коефициентът на пропорционалност е равен
на преобразуваната константа на Л. Болцман k. По-подробно вж. в ентропия и
икономическа ентропия.
Някои от по-важните свойства на информационната икономическа ентропия са следните. Първо, тя е неотрицателна реална величина, т.е. H ≥ 0.
Второ, информационната икономическа ентропия H зависи от разпределението на икономическите вероятности p1, p2,…, pn и не зависи от съдържанието на
икономическите съобщения x1, x2,…, xn (т.е. не зависи от значенията на случайната икономическа величина α). Трето, информационната икономическата
ентропия H е равна нула, ако α = const, т.е. ако вероятността pi поне на един от
елементите на икономическата система е равна на единица, а вероятностите на
останалите елементи са равни на нула. Тогава липсва информационна неопределеност на икономическата система и тя е информационно детерминирана,
следователно не е носител на нова икономическа информация. Четвърто,
информационната икономическа ентропия H, а значи и информационната неопределеност в икономическата система, са най-големи (максимални), когато
всички икономически вероятности са равни помежду си, т.е. когато p1 = p2 =…
= pn. Пето, валидна е зависимостта H(α) ≥ H(φ(α)) при всяка икономическа
функция φ(·). Шесто, за две случайни икономически величини α и β [разглеждани като случайна двойка (α, β)] е валидна зависимостта
H (α , β ) = H ( β ) + E[ H (α | β )] =
= H (α ) + E[ H ( β | α )] ≤ H (α ) + H ( β ),

където E е символът за математическото икономическо очакване, H(α | β) е
условната информационна икономическа ентропия* (conditional
informationary economic entropy) и
H (α | β) = −∑ pi | j log pi | j ,
i
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като съвкупността (pi | j) е условното вероятностно разпределение на случайната икономическа величина α при фиксирана случайна икономическа величина
β. Равенството
H (α, β) = H (β) + E [ H (α | β)]

във формулата за условната информационна икономическа ентропия, респ. равенството
H (α, β) = H (α) + E [ H (β | α)],

се достигат само в случай на статистическа независимост между α и β.
Понятието за условна информационна икономическа ентропия може да
се използва в теорията на икономическата информация за определяне на
мярката за количеството на икономическата информация (респ. за скоростта на
предаването на икономическия сигнал). При това условната икономическа вероятност pi | j се определя като вероятност за това, щото да бъде предаден икономическият сигнал i, ако е приет икономическият сигнал j. Освен това условната информационна икономическа ентропия H(α | β) се оказва и мярка за т.нар.
остатъчна икономическа неопределеност* (residual economic indeterminacy)
след получаването на съобщението β относно значението на предадения икономически сигнал α. Разликата R = H(α) – H(α | β) е намаляването на информационната икономическа ентропия за сметка на предаването на сигнала. Тя е
отрицателна информационна икономическа ентропия* (negative
informationary economic entropy) или още – икономическа негентропия
(economic negentropy) и служи като мярка на количеството на информацията
на сигнала при предаването на съобщението.
Чрез обобщаване на формулата на К. Шенон
n

H (α ) = −∑ pi log 2 pi
i =1

за непрекъсната случайна икономическа величина α, притежаваща плътност
на разпределението на вероятностите p(x) и приемаща значения в измеримо
икономическо пространство X, се преминава към величината
h(α ) = − ∫ p ( x) log p ( x) dx,
X

която е диференциалната информационна икономическа ентропия*
(flucsional /differential/ informationary economic entropy) на α, т.е. информаци101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------онната ентропия на непрекъснатата икономическа величина α. Диференциалната информационна икономическа ентропия се използва при определянето на
различни информационни характеристики на кибернетичните икономически
системи.
Количеството на информационната икономическа ентропия (както и това на икономическата информация) притежават свойството, че те не се променят при взаимно-еднозначни изображения на икономическите пространства
на значенията на случайните икономически величини в други икономически
пространства. Причината за това явление е, че икономическата ентропия е
мярка на неопределеността на случайните икономически величини, независимо от тяхната конкретна природа. За диференциалната информационна икономическа ентропия това обаче не е така. Например може да се види, че ако икономическата функция φ(·) задава взаимно-еднозначно икономическо изображение на пространството X на значенията на случайната икономическа величина α в някакво икономическо пространство Z, тогава
h(ϕ (α )) = h(α ) + ∫ p ( x) log D( x) dx,
X

където p(x) е плътността на вероятностното разпределение на α, а D е джакобиянът на разглежданото преобразувание. Частен случай е този, когато икономическото преобразувание φ(·) е линейно: тогава
D(x) = D = const и h(φ(·)) = h(α) + log D.

Използването на диференциалната информационна икономическа ентропия за
определянето на информационните характеристики на икономическата система се дължи на обстоятелството, че те са разлика между диференциалните ентропии на съответните икономически величини и тази разлика не се променя
при взаимно-еднозначните изображения на различните икономически пространства едно в друго. Друго важно свойство на диференциалната информационна икономическа ентропия h(α) е това, че ако плътността на вероятностното
разпределение p(x) на случайната икономическа величина α е различна от нула
в някаква икономическа област с ограничен обем V, тогава h(α) ще бъде максимална и равна на константата 1/V в тази област.
ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ* (informationary
economic entropy) (вероятностна интерпретация на информационната икономическа ентропия) – степен на неопределеност на някаква икономическа ситуация, респ. на някаква случайна икономическа величина. Пример в това отно102
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------шение може да бъде икономически опит с няколко възможни изходи (чиито
брой е краен или изброим). Неопределеността се състои в това, че предварително (преди провеждането на опита) неговият окончателен резултат не е известен. При N равновероятни изхода информационната икономическа ентропия H се определя по формулата H = log N. При сложен икономически опит,
който се състои от два прости опита с брой на изходите N1 и N2 и има общ
брой на изходите N = N1N2, неговата икономическа ентропия се определя по
формулата
H = log N = log N1 + log N2 =H1 + H2.

При неравновероятни изходи икономическата ентропия се определя по формулата К. Шенон
H = −∑ pi log pi ,
i

където pi е икономическата вероятност на i-тия изход. Икономическата ентропия може да се интерпретира и чрез случайната икономическа величина с
възможни значения x1, x2, …, xi, … с икономически вероятности p1, p2, …, pi,
… Горната формула определя икономическата ентропия на тази случайна величина (ентропията зависи от закона на разпределението на икономическите
вероятности и не зависи от значенията на икономическата величина). Икономическата ентропия притежава три важни свойства: (1) H = 0, само когато pk =
1, а pi = 0 за всички останали pi, различни от pk (тук липсва неопределеност и
винаги се реализира k-тият изход); (2) икономическата ентропия H е толкова
по-голяма, колкото разпределението на икономическите вероятности е поравномерно и при напълно равномерно разпределение pi = 1/N (i = 1, 2, …, n)
достига максималното си значение H = log N ; (3) тя притежава свойството на
адитивност.
Свойството на адитивност на икономическата ентропия* (economic
entropy additivity) (валидно и за информационната икономическа ентропия)
може да се докаже по следния начин. Приема се, че се провеждат два независими икономически опита – опит A с N изхода x1, x2,…, xn и опит B с m изхода
y1, y2,…, yn. При тяхното съвместно провеждане като сложен икономически
опит вероятността да се получи изходът xi, yj е p(xi, yj). Валидна е зависимостта
p ( xi , y j ) = p ( xi ) pi ( y j ) = p ( y j ) p j ( xi ),
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където p ( xi ) и p ( y j ) са безусловните икономически вероятности на изходите на простите опити A и B, pi ( y j ) – условната икономическа вероятност на
изхода yj от опита B при условие, че опитът A е завършил с изхода xi, p j ( xi ) –
условната икономическа вероятност на изхода xi от опита A при условие, че
опитът B е завършил с изхода yj. Тогава съобразно с израза
H = −∑ pi log pi
i

икономическата ентропия на сложния опит се определя по формулата
H ( AB ) = −∑ ∑ p ( xi , y j ) log p ( xi , y j ).
i

j

Като се използва зависимостта относно съвместната вероятност
p ( xi , y j ) = p ( xi ) pi ( y j ) = p ( y j ) p j ( xi ),

може да се докаже, че
H ( AB ) = H ( A) + H A ( B) = ( B ) + H B ( A),

където
H ( A) = −∑ p ( xi ) log p ( xi ),
i

H ( B ) = −∑ p ( y j ) log p ( y j )
i

и където


H A ( B ) = −∑ ∑ p ( xi y j ) log pi ( y j ) = ∑ p ( xi )− ∑ pi ( y j ) log pi ( y j ).
i j
i
 j


Последният израз представлява средната условна диференциална информационна икономическа ентропия* (average conditional differential
informationary economic entropy), която показва неопределеността на изхода в
икономическия опит B, усреднена по всички изходи на икономическия опит A.
Същото се отнася и до израза


H B ( A) = −∑∑ p ( xi y j ) log p j ( xi ) = ∑ p ( y j ) − ∑ p j ( xi ) log p j ( xi ).
j i
j
 i


Може да се види, че
104
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( AB ) ≤ H ( A) + H ( B),
от което следва, че
H B ( A) ≤ H ( A),
H A ( B) ≤ H ( B ).

Последният израз показва, че неопределеността (следователно и информационната икономическа ентропия) на опита може само да се намалява, ако се
разполага с информация за изхода на някакъв друг опит (ситуация) в икономиката. Тъй като поради независимостта на двата икономически опита A и B има
място зависимостта p ( xi y j ) = p ( xi ) p( y j ), от посочения по-горе израз
H ( AB ) = −∑ ∑ p ( xi , y j ) log p ( xi , y j )
i

j

следва търсената адитивност на икономическата ентропия:
H ( AB ) = H ( A) + H ( B ).

ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ (informationary
economic entropy) (ки) – във:
диференциална информационна икономическа ентропия (вж. количество на икономическата информация и информационна икономическа
ентропия);
информационна икономическа ентропия;
количество на информационната икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия);
отрицателна информационна икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия);
средна условна диференциална информационна икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия и количество на икономическата информация);
условна информационна икономическа ентропия (вж. количество на
икономическата информация и информационна икономическа ентропия).
ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА (informatioal economic structure) – същото като информационна структура на икономическата
система.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА (informatioal economic structure) (ки) – във:
институционална информационна икономическа структура;
информационна икономическа структура (същото като информационна
структура на икономическата система);
релационна информационна икономическа структура.
ИНФОРМАЦИОННА РЕКЛАМА (invormative advertisement) (в микр.) при
монополистична конкуренция – същото като конструктивна реклама (в
микр.).
ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (informatioal structure of the economic system), информационна икономическа структура, (*) – качествено-определен и относително-устойчив ред от
връзките на икономическата система. Тя се намира в явен вид и затова се интерпретира като структура на икономическата система в собствения смисъл
на думата. Всеки икономически ингредиент съдържа определена икономическа
информация. Това се отнася както за връзките, така и за елементите на икономическата система. Но само връзките са тези, които пренасят информацията, чрез тях елементите си взаимодействуват информационно и затова те изграждат информационната структура на системата. Поведението на икономическата система е функция от нейната информационна структура, при което
елементите са представени като преобразуващи информацията икономически
оператори. Разграничават се: (1) релационна информационна икономическа
структура, която е информационна структура на релационната икономическа
система и която е качествено-определеният и относително-устойчив ред от
връзките на релационната икономическата система, т.е. от икономическите
отношения в нея, и (2) институционална информационна икономическа
структура, която е информационна структура на институционалната икономическа система и която е качествено-определеният и относително-устойчив
ред от връзките на институционалната икономическата система, т.е. от икономическите институции в нея. На информационната структура на икономическата система отговаря понятието за информационно-структурна икономика.
Вж. икономическа система.
ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (informatioal structure of the economic system) (ки) – във:
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------институционална информационна структура на икономическата система (същото като институционална информационна икономическа структура);
информационна структура на икономическата система;
релационна информационна структура на икономическата система (същото като релационна информационна икономическа структура).
ИНФОРМАЦИОННИ ФАЗИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ*
(economic management informationary phasis) – фази, през които преминава цикълът на икономическото управление в качеството му на информационен процес. Те са: получаване на икономическата информация; преработване на получената икономическа информация; предаване на преработената икономическа
информация; контрол върху предаваната икономическа информация (вж. получаване на икономическата информация, преработване на икономическата
информация, предаване на икономическата информация и контрол върху икономическата информация). От своя страна преработването на получената икономическа информация включва следните четири подфази: систематизиране на
получената икономическа информация; комбиниране на систематизираната
икономическа информация; вземане на управленско икономическо решение;
програмиране на взетото управленско икономическо решение (вж: систематизиране на икономическата информация, комбиниране на икономическата
информация, вземане на икономическо решение и програмиране на икономическото решение).
ИНФОРМАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (informational economic similarity) – икономическо подобие, въз основа на което се построява
информационен модел на икономическа система. Подобие, върху което се основава сходството между модела и моделираната икономическа система.
Представлява вид материално икономическо подобие.
ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (informational modelling of the economic systems) – създаване, експериментиране и използуване за целите на изследването и управлението на информационни модели на икономическите системи. Представлява вид материално
моделиране на икономическите системи.
ИНФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНА ИКОНОМИКА* (informationallystructural economy) (*) – системна икономика, интерпретирана от гледна точка
на нейната информационна икономическа структура. Съвкупност от инфор107
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мационните структури на релационните икономически системи (т.е. от релационните информационни икономически структури), респ. съвкупност от информационните структури на институционалните икономически системи (т.е.
от институционалните информационни икономически структури). Вж. информационна структура на икономическата система.
ИНФОРМАЦИОННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (informationality of the economic system), икономическа информационност, – свойство на някои икономически системи, състоящо се в това, че в процеса на управлението те приемат, преработват, съхраняват и предават информация (най-вече
икономическа информация). Означава, че съдържанието на управленския процес в тях е информационно. Едно от необходимите свойства на кибернетичните икономически системи.
ИНФОРМАЦИЯ (information) – състояние (респ. степен) на подреденост на
компонентите (елементите и връзките) на системите. Едно от основните понятия в кибернетиката, както и при моделирането на кибернетичните системи. Иван Николов посочва, че могат да се разграничат две направления в определението на информацията – функционално и атрибутивно. Той пише, че
“Кибернетиката издига на по-високо равнище на абстракция съществуващите
и развиващите се научно-конкретни теории за информацията. Независимо от
това обаче и кибернетиката породи една особеност в третирането и обяснението на информацията. Кибернетиката изучава информацията само от гледна
1
точка на нейната функционална роля в управлението” . Според А. Н. Колмогоров кибернетиката е наука за “начините за възприемане, запазване, преработване и използване на информацията в машините, живите организми и техните
обединения”. Въз основа на това становище се оформя функционалното определение на информацията (functional definition of the information). Второто
направление (което е доминиращото) е атрибутивното определение на информацията (atributive definition of the information). “Това направление … се
основава на две тези, че информацията е отразеност и че тя е степен на
подреденост. … Тъй като и отражението се приема като общо свойство на материята, а също така и подредеността, следователно информацията е атрибут на материята. Това означава, че информацията е всеобщо, обективно
2
свойство на материята въобще.” Според Ив. Николов информацията е “отра3
зена подреденост, това е същността на информацията” . Той обаче допълва,
че информацията може да се разглежда в качеството си “на мяра на подреде108
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността (детерминираността) на междуелементните връзки в изследваната
структура” и че тя е “нов прираст на подредеността над съществуващата в системата негентропия в резултат на взаимодействие между материалните систе4
ми” . Вж.: икономическа информация, формула на К. Шенън, теория на информацията.
1

Николов, Ив. Информацията. Информационен подход в икономическата теория.
Университетско издателство “Стопанство”, С., 2007, с. 15-16.

2

Пак там, с. 15-16.

3

Пак там, с. 20; вж. също и с. 28.

3

Пак там.

4

Пак там, с. 24 и 25.

ИНФОРМАЦИЯ (information) (кд) – във:
икономическа информация;
информация;
количество на икономическата информация;
комбиниране на икономическата информация;
контрол върху икономическата информация;
осведомяваща икономическа информация;
полезна икономическа информация;
получаване на икономическата информация;
предаване на икономическата информация;
преработване на икономическата информация;
пълна взаимна икономическа информация;
пълна икономическа информация;
систематизиране на икономическата информация;
теория на икономическата информация;
теория на информацията;
тройна икономическа информация (вж. количество на икономическата
информация);
управляваща икономическа информация;
условна икономическа информация (вж. количество на икономическата информация);
частична взаимна икономическа информация;
частична икономическа информация.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНФОРУМ (INFORUM) (кд) – във:
система ИНФОРУМ (в межд.).
ИНХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inhomeotensive
economic growth) (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) инквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия растеж GQ е
по-голяма от нула и тя е инквантитензивността на икономическия растеж),
а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR (помалка от единица) e субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) инквалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на икономическия растеж GR е по-голяма
от нула и тя е инквалитензивността на икономическия растеж), а нейната
прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (по-малка от
единица) e субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, където GR + AQ = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). Тук зададената хомеотензивност на икономическия
растеж GO (по-голяма от нула и тя е инхомеотензивността на икономическия растеж) е общо понятие за инквантитензивност (която е зададената квантитензивност GQ) и инквалитензивност (която е зададената квалитензивност
GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия
растеж AO (по-малка от единица и тя е субцялостната хомеотензивност на
икономическия растеж) е общо понятие за субцялостна квалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на инквантитензивността) и субцялостна
квантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на инквалитензивността), където GO + AO = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената хомеотензивност винаги има някакъв положителен принос, като дори може да има и
свръхпринос във формирането на темпа на инхомеотензивния растеж, докато
прилежащата хомеотензивност може да има само такъв принос, който е помалък от темпа на растежа.
Инхомеотензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният икономически растеж, преобладаващо-хомеотензивният икономически
растеж, предимно-хомеотензивният икономически растеж, изцялохомеотензивният икономически растеж, изотропно-хомеотензивният ико110
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж, анизотропно-хомеотензивният икономически растеж,
изохипогенно-хомеотензивният
икономически
растеж,
нормалнохомеотензивният икономически растеж, хипергенно-хомеотензивният икономически растеж, хетерогенно-хомеотензивният икономически растеж,
хомогенно-хомеотензивният икономически растеж, деботензивният икономически растеж, изцяло-инхомеотензивният икономически растеж и преобладаващо-инхомеотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инхомеотензивния растеж са инхомеотензивният продуктов икономически растеж* (inhomeotensive product economic growth), инхомеотензивният факторов икономически растеж* (inhomeotensive factor
economic growth), инхомеотензивният полезностен икономически растеж*
(inhomeotensive utility economic growth), инхомеотензивният стойностен
икономически растеж* (inhomeotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също инхомеотензивният стационарен икономически растеж* (inhomeotensive stationary economic growth) и инхомеотензивният
нестационарен икономически растеж* (inhomeotensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИНХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inhomeotensive
economic growth) (ки) – във:
изцяло-инхомеотензивен икономически растеж;
инхомеотензивен икономически растеж;
предимно-инхомеотензивен икономически растеж;
преобладаващо-инхомеотензивен икономически растеж.
ИНХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за инквантитензивиране на икономическия растеж и инквалитензивиране на икономическия
растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инхомеотензитета на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж.
Когато инхомеотензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инхомеотензификация на икономическия растеж (покачване на
111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инхомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инхомеотензитета в темпа на растежа), а когато инхомеотензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на инхомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инхомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inhomeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O > 0, която е общо понятие за инквантитензивност на икономическия
растеж и инквалитензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително
изразено положително участие Q > 0 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инквантитензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или
(б) е относително изразено положително участие R > 0 на някакъв качествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е инквалитензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на растежа. Инхомеотензивността е разновидност 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. Тя е частното между инхомеотензитета на икономическия растеж o > 0 и темпа на растежа. Съставки на инхомеотензивността са
суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, предимствената
хомеотензивност на икономическия растеж, балансираната хомеотензивност на икономичесикя растеж, миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инхомеотензивността са инхомеотензивността на
продуктовия икономически растеж* (inhomeotensity of the product economic
growth), инхомеотензивността на факторовия икономически растеж*
(inhomeotensity of the factor economic growth), инхомеотензивността на полезностния икономически растеж* (inhomeotensity of the utility economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth), инхомеотензивността на стойностния икономически растеж*
(inhomeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инхомеотензивност на икономическия растеж* (constant inhomeotensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната инквантитензивност и
постоянната инквалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инхомеотензивност на икономическия
растеж* (variable inhomeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за променливата инквантитензивност и променливата инквалитензивност
на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инхомеотензивност на икономическия растеж* (temporally-variable inhomeotensity of the economic growth) и невремево-променлива
инхомеотензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable
inhomeotensity of the economic growth)]. Промените на инхомеотензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инхомеотензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата инхомеотензивност са (а) покачващата се инхомеотензивност на икономическия растеж* (raising inhomeotensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се инквантитензивност и покачваща се инквалитензивност на
растежа), което е инхомеотензификация на икономическия растеж, и (б) спадащатаинхомеотензивност на икономическия растеж* (subsiding inhomeotensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща инквантитензивност и спадаща инквалитензивност на растежа), което е субинхомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инхомеотензивност образуват понятието за неспадаща инхомеотензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inhomeotensity of the
economic growth) (общо понятие за неспадаща инквантитензивност и неспадаща инквалитензивност на растежа) [което е несубинхомеотензификация на
икономическия растеж* (unsubinhomeotensification of the economic growth)],
а постоянната и спадащата инхомеотензивност образуват понятието за непо-
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------качваща се инхомеотензивност на икономическия растеж* (unraising inhomeotensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се инквантитензивност и непокачваща се инквалитензивност на растежа) [което е неинхомеотензификация на икономическия растеж* (uninhomeotensification of
the economic growth)].
ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inhomeotensity of the economic growth) (ки) – във:
инхомеотензивност на икономическия растеж;
утвърдена инхомеотензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена хомеотензивност на икономическия растеж).
ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inhomeotensitial 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
инхомеотензивността на икономическия растеж (вж. и инхомеотензитет 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 инхомеотензивността) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са инквантитензивностният икономически растеж и инквалитензивностният икономически растеж.
ИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inhomeotensitial economic growth) (ки) – във:
инхомеотензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инхомеотензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-хомеотензивностен икономически растеж).
ИНХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inhomeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж
o > 0, който е общо понятие за инквантитензитет на икономическия растеж
и инквалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
положително участие q > 0 на някакъв количествен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инквантитензитетът на растежа и чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роля на количествения фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие r > 0 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е
инквалитензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се
измерва позитивната роля на качествения фактор при осъществяването на растежа. Инхомеотензитетът е разновидност 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. Частното между инхомеотензитета и
темпа на растежа е инхомеотензивността на икономическия растеж O > 0.
Съставки на инхомеотензитета са суперцялостният хомеотензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният хомеотензитет на икономическия растеж, предимственият хомеотензитет на икономическия растеж,
балансираният хомеотензитет на икономичесикя растеж, миноритарният
хомеотензитет на икономическия растеж.
Разновидности на инхомеотензитета са инхомеотензитетът на продуктовия икономически растеж* (inhomeotensivity of the product economic
growth), инхомеотензитетът на факторовия икономически растеж* (inhomeotensivity of the factor economic growth), инхомеотензитетът на полезностния икономически растеж* (inhomeotensivity of the utility economic
growth), инхомеотензитетът на стойностния икономически растеж* (inhomeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инхомеотензитет на икономическия растеж* (constant inhomeotensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния инквантитензитет и
постоянния инквалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инхомеотензитет на икономическия растеж* (variable inhomeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие
за променливия инквантитензитет и променливия инквалитензитет на растежа
и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времевопроменлив инхомеотензитет на икономическия растеж* (temporallyvariable inhomeotensivity of the economic growth) и невремево-променлив ин115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеотензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable inhomeotensivity of the economic growth)]. Промените на инхомеотензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив инквалитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инхомеотензитет са (а) покачващият се инхомеотензитет на икономическия
растеж* (raising inhomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
покачващ се инквантитензитет и покачващ се инквалитензитет на растежа),
което е инхомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият инхомеотензитет на икономическия растеж* (subsiding inhomeotensivity of
the economic growth) (общо понятие за спадащ инквантитензитет и спадащ инквалитензитет на растежа), което е субинхомеотензивиране на икономическия
растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инхомеотензитет
образуват понятието за неспадащ инхомеотензитет на икономическия
растеж* (unsubsiding inhomeotensivity of the economic growth) (общо понятие
за неспадащ инквантитензитет и неспадащ инквалитензитет на растежа) [което
е несубинхомеотензивиране на икономическия растеж* (unsubinhomeotensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инхомеотензитет
образуват понятието за непокачващ се инхомеотензитет на икономическия
растеж* (unraising inhomeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
непокачващ се инквантитензитет и непокачващ се инквалитензитет на растежа) [което е неинхомеотензивиране на икономическия растеж* (uninhomeotensivition of the economic growth)].
ИНХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inhomeotensivity of the economic growth) (ки) – във:
инхомеотензитет на икономическия растеж;
утвърден инхомеотензитет на икономическия растеж (същото като утвърден хомеотензитет на икономическия растеж).
ИНХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inhomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за инквантитензификация на кономическия растеж и инквалитензификация на икономичес116
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на инхомеотензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инхомеотензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на инхомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (inhomeotensisufication of the economic
growth) [което е същото като инхомеотензифициране на икономическия
растеж* (inhomeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва инхомеотензидефикация на икономическия растеж* (inhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНЦЕНДЕНТ (incendent) (кд) – във:
икономически инцендент;
икореномически инцендент;
икотехномически инцендент;
икоуниреномически инцендент.
ИНЦЕНДЕНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (incendentionary
ecorenomic disposate) – вж. цендентификатен икореномически диспозат.
ИНЦЕНТИТ (incentite) (кд) – във:
запасов икокореномически инцентит (същото като запасово инцентитално икокореномическо участие);
запасов икономически инцентит (същото като запасова инцентитална
икономическа значимост);
запасов икореномически инцентит (същото като запасово инцентитално
икореномическо участие);
запасов икотехномически инцентит (същото като запасов инцентитален
икотехномически принос);
запасов икоуниреномически инцентит (същото като запасово инцентитално икоуниреномическо участие);
изпълнителен икокореномически инцентит (същото като изпълнително
инцентитално икокореномическо участие);
изпълнителен икономически инцентит (същото като изпълнителна инцентитална икономическа значимост);
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен икореномически инцентит (същото като изпълнително инцентитално икореномическо участие);
изпълнителен икотехномически инцентит (същото като изпълнителен инцентитален икотехномически принос);
изпълнителен икоуниреномически инцентит (същото като изпълнително
инцентитално икоуниреномическо участие);
икокореномически инцентит (същото като инцентитално икокореномическо участие);
икономически инцентит;
икореномически инцентит;
икотехномически инцентит;
икоуниреномически инцентит (същото като инцентитално икоуниреномическо участие);
полезностен икономически инцентит;
полезностен икореномически инцентит;
работен икокореномически инцентит (същото като работно инцентитално икокореномическо участие);
работен икономически инцентит (същото като работна инцентитална
икономическа значимост);
работен икореномически инцентит (същото като работно инцентитално
икореномическо участие);
работен икотехномически инцентит (същото като работен инцентитален икотехномически принос);
работен икоуниреномически инцентит (същото като работно инцентитално икоуниреномическо участие);
стойностен икономически инцентит;
стойностен икореномически инцентит;
субстатен икокореномически инцентит (същото като субстатно инцентитално икокореномическо участие);
субстатен икономически инцентит (същото като субстатна инцентитална икономическа значимост);
субстатен икореномически инцентит (същото като субстатно инцентитално икореномическо участие);
субстатен икотехномически инцентит (същото като субстатен инцентитален икотехномически принос);
субстатен икоуниреномически инцентит (същото като субстатно инцентитално икоуниреномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икокореномически инцентит (същото като сустатантно
инцентитално икокореномическо участие);
сустатантен икономически инцентит (същото като сустатантна инцентитална икономическа значимост);
сустатантен икореномически инцентит (същото като сустатантно инцентитално икореномическо участие);
сустатантен икотехномически инцентит (същото като сустатантен
инцентитален икотехномически принос);
сустатантен икоуниреномически инцентит (същото като сустатантно
инцентитално икоуниреномическо участие);
сустатитен икокореномически инцентит (същото като сустатитно инцентитално икокореномическо участие);
сустатитен икономически инцентит (същото като сустатитна инцентитална икономическа значимост);
сустатитен икореномически инцентит (същото като сустатитно инцентитално икореномическо участие);
сустатитен икотехномически инцентит (същото като сустатитен инцентитален икотехномически принос);
сустатитен икоуниреномически инцентит (същото като сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие);
съзидателен икокореномически инцентит (същото като съзидателно инцентитално икокореномическо участие);
съзидателен икономически инцентит (същото като съзидателна инцентитална икономическа значимост);
съзидателен икореномически инцентит (същото като съзидателно инцентитално икореномическо участие);
съзидателен икотехномически инцентит (същото като съзидателен инцентитален икотехномически принос);
съзидателен икоуниреномически инцентит (същото като съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие);
сътворителен икокореномически инцентит (същото като сътворително
инцентитално икокореномическо участие);
сътворителен икономически инцентит (същото като сътворителна инцентитална икономическа значимост);
сътворителен икореномически инцентит (същото като сътворително инцентитално икореномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен икотехномически инцентит (същото като сътворителен
инцентитален икотехномически принос);
сътворителен икоуниреномически инцентит (същото като сътворително
инцентитално икоуниреномическо участие);
творчески икокореномически инцентит (същото като творческо инцентитално икокореномическо участие);
творчески икономически инцентит (същото като творческа инцентитална икономическа значимост);
творчески икореномически инцентит (същото като творческо инцентитално икореномическо участие);
творчески икотехномически инцентит (същото като творчески инцентитален икотехномически принос);
творчески икоуниреномически инцентит (същото като творческо инцентитално икоуниреномическо участие);
умелостен икотехномически инцентит;
унисъзидателен икокореномически инцентит (същото като унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие);
унисъзидателен икономически инцентит (същото като унисъзидателна
инцентитална икономическа значимост);
унисъзидателен икореномически инцентит (същото като унисъзидателно
инцентитално икореномическо участие);
унисъзидателен икотехномически инцентит (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически принос);
унисъзидателен икоуниреномически инцентит (същото като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие);
усилностен икотехномически инцентит.
ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (incentital economic
interest) – същото като инцентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит.
ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (incentital economic interest) (ки) – във:
запасов инцентитален икономически интерес (същото като запасова инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически
обтиинцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен инцентитален икономически интерес (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиинцентит);
инцентитален икономически интерес (същото като инцентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит);
работен инцентитален икономически интерес (същото като работна инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит);
субстатен инцентитален икономически интерес (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиинцентит);
сустатантен инцентитален икономически интерес (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиинцентит);
сустатитен инцентитален икономически интерес (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиинцентит);
съзидателен инцентитален икономически интерес (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
сътворителен инцентитален икономически интерес (същото като сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиинцентит);
творчески инцентитален икономически интерес (същото като творческа
инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически обтиинцентит);
унисъзидателен инцентитален икономически интерес (същото като унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен
икономически обтиинцентит).
ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ* (incentital
ecorenomic specidisposate) – вж. центитионален икореномически специдиспозат.
ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (incentital
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), икотехномически обтиинцентит, инцентитална икотехномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заделеност, инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – инцентитален
икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икотехномически
субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical economic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика). Инцентиталният икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна оценка, т.е. е обективно-обективностна
икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна икотехномическа оценка*
(objectiveneous ecotechnomic appraisement). Инцентиталното икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната обтиикотехномическа енергия* (incentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална обтиикотехномическа активност* (incentital obtiecotechnomic
activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена инцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена инцентитална обтиикотехномическа потенциалност*
(incentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (наред с центиталния икотехномически обтипринос и трансцентиталния икотехномическа
обтипринос) (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталния икотехномически обтипринос са: възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (reproductional incentital
ecotechnomic obticontribution), производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (production incentital ecotechnomic obticontribution), разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (exchange incentital
ecotechnomic obticontribution), разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (distributional incentital ecotechnomic obticontribution),
потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (consumption
incentital ecotechnomic obticontribution), стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос* (protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
obticontribution), следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (post-production incentital ecotechnomic obticontribution), предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (beforeconsumption incentital ecotechnomic obticontribution), посредническе инцентитален икотехномически обтипринос* (intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), бизнес икотехномически обтипринос* (business
incentital ecotechnomic obticontribution), алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален инцентитален икотехномически обтипринос*
(individual incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен инцентитален
икотехномически обтипринос* (firm incentital ecotechnomic obticontribution),
обществен инцентитален икотехномически обтипринос* (social incentital
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталния икотехномически обтипринос са: унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос, творчески инцентитален икотехномически обтипринос, работен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (incentital assimilated
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic obticontribution) и инцентитален създаван икотехномически
обтипринос* (incentital gived ecotechnomic obticontribution).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтиобективит)
{икотехномичеческа заделеност;
икотехномическа зададеност}

Уницентитален ИТОП

Трансцентитален ИТОП

Инцентитален
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

{уницентитална икотехномическа заделеност;

{трансцентитална икотехномическа заделеност;

{инцентитална икотехномическа заделеност;

{центитална
икотехномическа заделеност;

уницентитална икотехномическа зададеност}

трансцентитална икотехномическа зададеност}

инцентитална
икотехномическа зададеност}

центитална
икотехномически зададеност}

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТОП]
{сътворителна
икотехномическа заделеност;
сътворителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически обтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически обтицентит)

[общо състоя[общо състояние [общо състояние на общата
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на
определеност на та определеност
ИТОП]
ИТОП]
на ИТОП]
{сътворителне {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентиталикотехномине икотехнотална икотехна икотехноческа заделемическа заденомическа замическа заденост;
леност;
деленост;
леност;
сътворителна
сътворителна
сътворителна сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа зададемическа заданомическа заческа зададеност;
деност;
даденост;
ност;
[общо състояние на цялостната определеност на ИТОП]

уницентитална икотехномическа обтипригодност}

трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

127

центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТОП
(работен икотехномически
обтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТОП]
{работна икотехномическа
заделеност;
работна икотехномическа
зададеност;
икотехномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем) ИТОП
(творчески икотехномически
обтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТОП]
{творческа
икотехномическа заделеност;
творчески икотехномическа
зададеност;
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

Творчески (пол- Творчески (пол- Творчески (ползваем) трансцен- зваем) инцентизваем) центититален ИТОП
та-лен ИТОП
тален ИТОП

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на външнание на общата
та определеност определеност на
на ИТОП]
ИТОП]

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтиобективит)
[външно състояние на
ИТОП]
{изпълнителна
икотехномическа заделеност;
изълпителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехно-мическа
заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТОП]
{съзидателна
икотехномичесска заделеност;
съзидателна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{унисъзидателна икотехномическа заделе-ност;
унисъзидателна икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) уницентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) трансцентитален
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) инцентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) центитален ИТОП

(унисъзидателен икотехномически обтиуницентит)

(унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на общата определеност на ИТОП]

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална инцентина икотехнотална икотехмическа заденомическа заленост;
деленост;
унисъзидатеунисъзидате- унисъзидателна унисъзидателна центилна уницентрансцентилна инцентитална
икотехтитална икотална икотех- тална икотехномическа затехномическа
номическа заномическа зададеност;
зададеност;
даденост;
даденост;
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа обтиумическа обтиномическа обческа обтиудовлетвореудовлетворетиудовлетводовлетвореност}
ност}
реност}
ност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икотехноми- на икотехноми- на икотехноми- на икотехномически диспочески диспозит) ческа същност)
ческо явление)
зант)

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
заделеност;

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталния икотехномически обтипринос са: сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос, субстатен инцентитален икотехномически обтипринос, запасов инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическия обтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос (ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие за определност на
ИТОП]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен уницентитален
ИТОП

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен
центитален
ИТОП

(сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически обтицентит)

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит
на икотехномически диспозант)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]
(вид сустит на
икотехномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

(субстатен икотехномически
обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

Запасов уницентитален ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност
на ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на
икотехномически диспозант)
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Субстатен центитален ИТОП

(субстатен
икотехномически обтицентит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИТОП]
(вид субстанция на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТОП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен
центитален
ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТОП]

(вид сустант на
икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (incentital
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
запасов инцентитален икотехномически обтипринос;
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос;
инцентитален икотехномически обтипринос;
работен инцентитален икотехномически обтипринос;
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос;
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос;
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос;
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос;
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос;
творчески инцентитален икотехномически обтипринос;
унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос.
ИНЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС*
(incentital
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
икотехномически инцентит, (*) – инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икотехномически субект [на обективностен икотехномически
субект* (objectivitical economic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за инцен136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титален икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиинцентит и като икотехтомическа феност) и инцентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиинцентит и като инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика). Инцентиталният икотехномически принос е форма на съществуване на инцентиталната
икотехреномическа енергия* (incentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална
икотехномическа активност* (incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална икотехномическа потенциалност* (incentital ecotechnomic potentiality)
(вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на инцентиталното икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на икотехномическия принос (наред с центиталния
икотехномически принос и трансцентиталния икотехномически принос) (вж.
фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според според общностния икореномически статут разновидности на
инцентиталния икотехномически принос са (1) инцентитален икотехномически субтипринос (икотехномически субтиинцентит) и (2) инцентитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталния икотехномически принос са: възпроизводствен
инцентитален икотехномически принос* (reproductional incentital ecotechnomic contribution), производствен инцентитален икотехномически
принос* (production incentital ecotechnomic contribution), разменен инцентитален икотехномически принос* (exchange incentital ecotechnomic contribution), разпределителен инцентитален икотехномически принос*
(distributional incentital ecotechnomic contribution), потребителен инцентитален икотехномически принос* (consumption incentital ecotechnomic
contribution), стопанствен инцентитален икотехномически принос* (protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (post-production incentital ecotechnomic
contribution), предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (before-consumption incentital ecotechnomic contribution), посреднически
инцентитален икотехномически принос* (intermediationary incentital
ecotechnomic contribution), бизнес икотехномическии принос* (business
incentital ecotechnomic contribution), алокативн инцентитален икотехномически принос* (allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален инцентитален икотехномически принос* (individual incentital
ecotechnomic contribution), фирмен инцентитален икотехномически принос* (firm incentital ecotechnomic contribution), обществен инцентитален
икотехномически принос* (social incentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталния икотехномически принос са: унисъзидателен инцентитален
икотехномически принос, съзидателен инцентитален икотехномически принос, изпълнителен инцентитален икотехномически принос, творчески инцентитален икотехномически принос, работен инцентитален икотехномически
принос и сътворителен инцентитален икотехномически принос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос
едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл.
1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разграничават инцентитален усвояван икотехномически принос* (incentital
assimilated ecotechnomic contribution) и инцентитален създаван икотехномически принос* (incentital gived ecotechnomic contribution).

140

1826

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТП – икотехномически принос)

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически обективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТП]
{икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Уницентитален ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
икотехномически уницентит)

(сътворителен
икотехномически трансцентит)

(сътворителен
икотехномически инцентит)

(сътворителен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТП]

[общо състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа пригодност}

{трансцентитална икотехномическа пригодност}

{инцентитална икотехномическа пригодност}

{центитална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТП
(работен икотехномически
обективит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически обективит)
[творческо
външно състояние на ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически обективит)
[външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехно
мически обективит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически
обективит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически униценчески трансцентит)
тит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетворе-ност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталния икотехномически принос са: сустатитен инцентитален икотехномически принос, субстатен инцентитален икотехномически принос, запасов инцентитален икотехномически принос и сустатантен
инцентитален икотехномически принос. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталния икотехномическия принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП
– икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически сустит)

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна
определеност
на ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определеност на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен
центитално
ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен икотехномически
инцентит)

(сустатитен
икотехномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определеност на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
Субстатен
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехноми(икотехнотрансцентит)
мически субс- чески уницентит)
тат)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вът[вътрешно съсъщество на
решната
опредещество на
цялостната
леност на
ИТП]
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид икотехномическа суб- (вид субстан- (вид субстанция
на икотехномистанция)
ция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]
вид икотехномическа
суперстанта)

Субстатен инцентитален ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата определеност на ИТП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен
центитален
ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически
трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност на
ИТП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант на
икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (incentital ecotechnomic contribution) (ки) – във:
запасов инцентитален икотехномически принос;
изпълнителен инцентитален икотехномически принос;
инцентитален икотехномически принос;
работен инцентитален икотехномически принос;
субстатен инцентитален икотехномически принос;
сустатантен инцентитален икотехномически принос;
сустатитен инцентитален икотехномически принос;
съзидателен инцентитален икотехномически принос;
сътворителен инцентитален икотехномически принос;
творчески инцентитален икотехномически принос;
унисъзидателен инцентитален икотехномически принос.
ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (incentital
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), икотехномически субтиинцентит, икотехномическа феност, (*) –
инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и
като субективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical economic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Инцентиталният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана обективностна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата обективностна оценка, т.е. е субективно-обективностна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
инцентиталното икореномическо субтиучастие. Инцентиталният икотехномически субтипринос е форма на съществуване на инцентиталната субтиикотехномическа енергия* (incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална
субтиикотехномическа
активност*
(incentital
subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена инцентитална субтиикотехномическа
потенциалност* (incentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (наред с центиталния икотехномически субтипринос и трансцентиталния икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталния икотехномически субтипринос са: възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (reproductional
incentital ecotechnomic subticontribution), производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (production incentital ecotechnomic subticontribution), разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (exchange
incentital ecotechnomic subticontribution), разпределителен инцентитален
икотехномически субтипринос* (distributional incentital ecotechnomic
subticontribution),
потребителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос* (consumption incentital ecotechnomic subticontribution), стопанствен инцентитален икотехномически субтипринос* (protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontribution), следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (post-production incentital ecotechnomic
subticontribution), предипотребителен инцентитален икотехномически
субтипринос* (before-consumption incentital ecotechnomic subticontribution),
посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), бизнес икотехномически
субтипринос* (business incentital ecotechnomic subticontribution), алокативен
инцентитален икотехномически субтипринос* (allocative incentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален инцентитален икотехномически субтипринос* (individual incentital ecotechnomic subticontribution),
фирмен инцентитален икотехномически субтипринос* (firm incentital
ecotechnomic subticontribution), обществен инцентитален икотехномически
субтипринос* (social incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталния икотехномически субтипринос са: унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос, творчески инцентитален икотехномически субтипринос, работен инцентитален икотехномически субтипринос и сътворителен инцентитален
икотехномически субтипринос. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (incentital assimilated
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic subticontribution) и инцентитален създаван икотехномически
субтипринос* (incentital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икотехномическа стратификационност и ценностната икотехномическа ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномическа субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтиобективит)
{икотехномическа реализираност}

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспо-зит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТСП]
{сътворителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцен-титална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[общо състояние [общо състояна вътрешната
ние на външнаопределеност на та определеност
ИТСП]
на ИТСП]

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворителен
икотехномически диспотит;

сътворително
икотехномическо усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтипригодност}

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИТСП
(работен икотехномически
субтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТСП]
{работна икотехномическа
реализираност;
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехноми-ческа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТСП]
{творческа
икотехномическа реализираност;
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически
субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
уницентитална икотехномическа реализи-раност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

инцентитална
трансцентиикотехномитална икотехческа
ползваеномическа ползваема субтиза- ма субтизадоволеност}
доволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икотехномиикотехномичесческо явление)
ка същност)

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТСП]
{съзидателна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на външна-та определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТСП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа реализираност;

съзидателен
икотехномически диспотит;

съзидателно
икотехномическо усърдие;

съзидателна
икотехномическа феност;

съзидателен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа субтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

центитална
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИТСП

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{унисъзидателна икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

Унисъзидателна Унисъзидател-на
(удовлетворява- (удовлетворяваща) инцентища) центитално
тално ИТСП
ИТСП
(унисъзидателен икотехномичес-ки субтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

унисъзидателен икотехномически диспотит;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидателно унисъзидателунисъзидатеикотехномилен икотехнона икотехноческо усърдие;
мически
диспомическа фетант;
ност;

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномичес-ка субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталния икотехномически субтипринос са: сустатитен
инцентитален икотехномически субтипринос, субстатен инцентитален
икотехномически субтипринос, запасов инцентитален икотехномически субтипринос и сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокотехномическия
субтипринос едновременно според ингредиентната същностна икономическа
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитален ИТСП

Трансцентитален ИТСП

Инцентитален
ИТСП

Центитален
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност на
ИТСП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТСП

Сустатитен трансцентитален
ИТСП

Сустатитен инцентитален
ИТСП

Сустатитен
центитален
ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически субтицентит)

[цялостно същество на цяло-стната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа
същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически
субтиуницентит)
[вътрешно същество на цялостната
определеност
на ИТСП]

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[външно същество на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[външно същество на външната определеност на ИТСП]

[външно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТСП

Сустатантен
трансцентитал-ен
ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен
центитален
ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа
същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (incentital
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
запасов инцентитален икотехномически субтипринос;
изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос;
инцентитален икотехномически субтипринос;
работен инцентитален икотехномически субтипринос;
субстатен инцентитален икотехномически субтипринос;
сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос;
сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос;
съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос;
сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос;
творчески инцентитален икотехномически субтипринос;
унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (incentital
ecocorenomic allotment) – същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (incentital
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова инцентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
инцентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателно
инцентитално икокореномическо обтиучастие).
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(incentital
economic allotment) – същото като инцентитална икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (incentital economic
allotment) (ки) – във:
запасова инцентитална икономическа заделеност (същото като запасова
инцентитална икономическа обтизначимост и запасов икономически обтиинцентит);
изпълнителна инцентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиинцентит);
инцентитална икономическа заделеност (същото като инцентитална
икономическа обтизначимост и икономически обтиинцентит);
работна инцентитална икономическа заделеност (същото като работна
инцентитална икономическа обтизначимост и работен икономически обтиинцентит);
субстатна инцентитална икономическа заделеност (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиинцентит);
сустатантна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиинцентит);
сустатитна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтиинцентит);
съзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
сътворителна инцентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиинцентит);
творческа инцентитална икономическа заделеност (същото като творческа инцентитална икономическа обтизначимост и творчески икономически
обтиинцентит);
унисъзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и унисъзидателен икономически обтиинцентит).
ИНЦЕНТИТАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЗНАЧИМОСТ*
(incentital
economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), ико164
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически инцентит, (*) – инцентитален икономически ингредиент, който на
феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на субективностен икономически
субект* (subjectivitical economic subject)] за нейния инцентитален икотехномически принос (същото като икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за инцентитална икономическа субтизначимост (същото като икономически субтиинцентит и като икономическа феност) и инцентитална
икономическа обтизначимост (същото като икономически обтиинцентит и
като инцентитален икономически интерес) (вж. икономика). Инцентиталната икономическа значимост е форма на съществуване на инцентиталната
икономическа енергия* (incentital economic energy) (вж. икономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална икономическа активност* (incentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена инцентитална икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална икономическа потенциалност* (incentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на инцентиталното икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на икономическатата значимост (наред с центиталната икономическа значимост и трансцентиталната икономическа значимост) (вж. фиг. 1).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според според общностния икореномически статут разновидности на
инцентиталната икономическа значимост са (1) инцентитална икономическа
субтиначимост (икономически субтиинцентит) и (2) инцентитална икономическа обтизначимост (икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталната икономическа значимост са: възпроизводствена
инцентитална икономическа значимост* (reproductional incentital economic
significance), производствена инцентитална икономическа значимост*
(production incentital economic significance), разменна инцентитална икономическа значимост* (exchange incentital economic significance), разпределителна инцентитална икономическа значимост* (distributional incentital
economic significance), потребителна инцентитална икономическа значимост* (consumption incentital economic significance), стопанствена инцентитална икономическа значимост* (protoeconomizing incentital economic
significance), следпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(post-production incentital economic significance), предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (before-consumption incentital economic
significance), посредническа инцентитална икономическа значимост*
(intermediationary incentital economic significance), бизнес икономическа значимост* (business incentital economic significance), алокативна инцентитална икономическа значимост* (allocative incentital economic significance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална инцентитална икономическа значимост*
(individual incentital economic significance), фирмена инцентитална икономическа значимост* (firm incentital economic significance), обществена инцентитална икономическа значимост* (social incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталната икономическата значимост са: унисъзидателна инцентитална
икономическа значимост, съзидателна инцентитална икономическа значимост, изпълнителна инцентитална икономическа значимост, творческа инцентитална икономическа значимост, работна инцентитална икономическа
значимост и сътворителна инцентитална икономическа значимост. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингре167
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентност се разграничават инцентитална усвоявана икономическа значимост* (incentital assimilated economic significance) и инцентитална създавана
икономическа значимост* (incentital gived economic significance).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ
(сътворителен
икономически
субективит)
[общо понятие
за състояние
на ИЗ]
{икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субективит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически
субективит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически
субективит)
[външно състояние на ИЗ]
{икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически
субективит)
[вътрешно
състояние на
ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваУнисъзидател- ща) уницентища) трансцентища) инцентища) центитална
на (удовлеттална ИЗ
тална ИЗ
тална ИЗ
ИЗ
воряваща ИЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидатеикономически
икономически
икономически
икономически
лен икономиуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
чески субек[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно състивит)
тояние на цяяние на вътрештояние на вън- тояние на обща[цялостно със- лостната опрената опредешната опреде- та определеност
тояние на ИЗ] деленост на ИЗ]
леност на ИЗ]
леност на ИЗ]
на ИЗ]
{икономическа
{униценти{трансценти{инценти{центитална
удовлетворетална иконотална иконотална иконоикономическа
ност}
мическа удовмическа удовмическа удовудовлетворелетвореност}
летвореност}
летвореност}
ност}
(вид икономически специ(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икономичес- на икономическа на икономичес- на икономически диспозит)
същност)
ко явление)
ки диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталната икономическа значимост са: сустатитна инцентитална икономическа значимост, субстатна инцентитална икономическа
значимост, запасова инцентитална икономическа значимост и сустатантна
инцентитална икономическа значимост. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ –
икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)
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(запасов икореномически
центит)
[външно същество на общата определеност на ИЗ]
(вид суперстанта на икономически
диспозант)

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
ределеност
на
определеност на
ИЗ]
ИЗ]
(вид сустант
(вид сустант
на
икономичесна икономически диспозант)
ко явление)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (incentital economic
significance) (ки) – във:
запасова инцентитална икономическа значимост;
изпълнителна инцентитална икономическа значимост;
инцентитална икономическа значимост;
работна инцентитална икономическа значимост;
субстатна инцентитална икономическа значимост;
сустатантна инцентитална икономическа значимост;
сустатитна инцентитална икономическа значимост;
съзидателна инцентитална икономическа значимост;
сътворителна инцентитална икономическа значимост;
творческа инцентитална икономическа значимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа значимост.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (incentital
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
икономически обтиинцентит, инцентитална икономическа заделеност,
инцентитален икономически интерес, (*) – инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на субективностен икономически субект* (subjectivitical
economic subject)] за нейния инцентитален икотехномически обтипринос
(същото като икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика).
Инцентиталната икономическа обтизначимост е икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е.
е
обективно-субективностна
икономическа
оценка*
(objectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic appraisement). Инцентиталната
икономическа обтизначимост е форма на съществуване на инцентиталната
обтиикономическа енергия* (incentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална
обтиикономическа активност* (incentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инценти175

1861

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална обтиикономическа потенциалност* (incentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икономическата обтизначимост (наред с центиталната икономическа обтизначимост и трансцентиталната икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

177

1863

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталната икономическа обтизначимост са: възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (reproductional incentital
economic obtisignificance), производствена инцентитална икономическа
обтизначимост* (production incentital economic obtisignificance), разменна
инцентитална икономическа обтизначимост* (exchange incentital economic
obtisignificance), разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (distributional incentital economic obtisignificance), потребителна
инцентитална икономическа обтизначимост* (consumption incentital economic obtisignificance), стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост* (protoeconomizing incentital economic obtisignificance), следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (post-production
incentital economic obtisignificance), предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (before-consumption incentital economic obtisignificance), посредническа инцентитална икономическа обтизначимост*
(intermediationary incentital economic obtisignificance), бизнес икономическа
обтизначимост* (business incentital economic obtisignificance), алокативна
инцентитална икономическа обтизначимост* (allocative incentital economic
obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална инцентитална икономическа
обтизначимост* (individual incentital economic obtisignificance), фирмена инцентитална икономическа обтизначимост* (firm incentital economic obtisignificance), обществена инцентитална икономическа обтизначимост*
(social incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталната икономическа обтизначимост са: унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост, творческа инцентитална икономическа обтизначимост, работна
инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителна инцентитална
икономическа обтизначимост. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (incentital assimilated
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic obtisignificance) и инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (incentital gived ecorenomic economic obtisignificance).
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубективит)
{икономическа
заделеност;
икономически
интерес}

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически
обтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
{сътворителна икономическа заделеност;
сътворителен
икономически
интерес;
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{сътворителна {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиикономическа
на икономичес- тална икономи- икономическа
заделеност;
заделеност;
ка заделеност;
ческа заделеност;
сътворителен
сътворителен
сътворителен
сътворителен
уницентиталтрансцентицентитален
инцентитален
ен икономичестален иконоикономически
икономически
ки интерес;
мически интеинтерес;
интерес;
рес;
уницентитална икономическа обтипригодност}

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИОЗ
(работен икономически
обтисубективит)
[работно външно състояние
на ИОЗ]
{работна икономическа заделеност;
работен икономически интерес;
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИОЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИОЗ

Работна (сметна) инцентитал-на ИОЗ

Работна (сметна) центитална
ИОЗ

(работен икономически обтиуницентит)

(работен икономически обтитрансцентит)

(работен икономически обтиинцентит)

(работен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИОЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИОЗ]

{работна уницентитална
икономическа
заделеност;

{работна трансцентитална
икономическа
заделеност;

{работна инцентитална
икономическа
заделеност;

{работна центитална икономическа заделеност;

работен уницентитален
икономически
интерес;

работен трансцентитален
икономически
интерес;

работен инцентитален
икономически
интерес;

работен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически
обтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{творческа
икономическа
заделеност;
творчески икономически интерес;
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен
икономически
обтисубективит)
[външно състояние на
ИОЗ]
{изпълнителна икономическа заделеност;
изълпителен
икономически
интерес;
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически
обтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИОЗ]
{съзидателна
икономическа
заделеност;
съзидателен
икономически
интерес;
икономическа
обтиизогодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтиуницентит)

(съзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
обтиинцентит)

(съзидателен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{съзидателна
центитална
икономическа
заделеност;

съзидателен
уницентитален икономически интерес;

съзидателен
трансцентитален икономически интерес;

съзидателен
инцентитален
икономически
интерес;

съзидателен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтиизогодност}

трансцентитална икономическа обтиизгодност}

инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИОЗ

Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидателен
ряваща) ИОЗ
икономически
обтиуницен(унисъзидатетит)
лен икономически обтису[цялостно съсбективит)
тояние на ця[цялостно със- лостната определеност на
тояние на
ИОЗ]
ИОЗ]
{унисъзидателна икономическа заделеност;
унисъзидателен икономически интерес;
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИОЗ

(унисъзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
обтиинцентит)
обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИОЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИОЗ

[цялостно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикономическа
тална иконозаделеност;
мическа заделеност;

унисъзидателен уницентитален икономически интерес;

унисъзидателен
трансцентитален икономически интерес;

унисъзидателен инцентитален икономически интерес;

унисъзидателен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически диспозит)

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталната икономическа обтизначимост са: сустатитна
инцентитална икономическа обтизначимост, субстатна инцентитална икономическа обтизначимост, запасова инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическата
обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически обтиинцентит)

(икономически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие за определност на
ИОЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИОЗ
(икономически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (incentital
economic obtisignificance) (ки) – във:
запасова инцентитална икономическа обтизначимост;
изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост;
инцентитална икономическа обтизначимост;
работна инцентитална икономическа обтизначимост;
субстатна инцентитална икономическа обтизначимост;
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост;
сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост;
съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост;
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост;
творческа инцентитална икономическа обтизначимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа обтизначимост.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (incentital
economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
икономически субтиинцентит, икономическа феност, (*) – инцентитален
икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна
проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на субективностен икономически субект*
(subjectivitical economic subject)] за нейния инцентитален икотехномически
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтипринос (същото като икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика). Инцентиталната икономическа субтизначимост е икономически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като
субективистична икономическа оценка* (subjectivistical economic
appraisement). Инцентиталната икономическа субтизначимост е форма на
съществуване на инцентиталната субтиикономическа енергия* (incentital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на
признаване на приложената инцентитална субтиикономическа активност* (incentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена инцентитална субтиикономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална
субтиикономическа потенциалност* (incentital subtieconomic potentiality)
(вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на икономическата субтизначимост (наред с
центиталната икономическа субтизначимост и трансцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталната икономическа субтизначимост са: възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (reproductional
incentital economic subtisignificance), производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (production incentital economic subtisignificance),
разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (exchange incentital economic subtisignificance), разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (distributional incentital economic subtisignificance), потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (consumption
incentital economic subtisignificance), стопанствена инцентитална икономическа
субтизначимост*
(protoeconomizing
incentital
economic
subtisignificance), следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (post-production incentital economic subtisignificance), предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (beforeconsumption incentital economic subtisignificance), посредническа инцентитална икономическа субтизначимост* (intermediationary incentital economic
subtisignificance), бизнес икономическа субтизначимост* (business incentital
economic subtisignificance), алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (allocative incentital economic subtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална инцентитална икономическа субтизначимост* (individual
incentital economic subtisignificance), фирмена инцентитална икономическа
субтизначимост* (firm incentital economic subtisignificance), обществена инцентитална икономическа субтизначимост* (social incentital economic
subtisignificance) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталната икономическа субтизначимост са: унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост, творческа инцентитална икономическа субтизначимост, работна
инцентитална икономическа субтизначимост и сътворителна инцентитална
икономическа субтизначимост. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (incentital assimilated
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic subtisignificance) и инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (incentital gived economic subtisignificance).
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до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталната икономическа субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубективит)
{икономическа
реализираност}

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически
субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие
за определност
на ИСЗ]

{уницентитална икономическа реализираност;

{трансцентитална икономическа реализираност;

{инцентитална икономическа реализираност;

{центитална
икономическа
реализираност;

икономически
диспотит}

икономическа
ценност}

икономическа
феност}

икономически
диспотант}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически
субтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
{сътворителна икономическа реализираност;
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтиуницентит)

(сътворителен
икономически
субтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
субтиинцентит)

(сътворителен
икономически
субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

{сътворителна
уницентитална икономическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икономическа реализираност;

[общо състояние [общо състояние на общата
на външната
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]
{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икономическа
икономическа
реализираност; реализираност;

сътворителен
икономически
диспотит;

сътворителна
икономическа
ценност;

сътворителна
икономическа
феност;

сътворителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтипригодност}

трансцентитална икономическа субтипригодност}

инцентитална
икономическа
субтипригодност}

центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)

195

1881

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИСЗ
(работен икономически
субтисубективит)
[работно външно състояние
на ИСЗ]
{работна икономическа реализираност;
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИСЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИСЗ

Работна (сметна) инцентитална ИСЗ

Работна (сметно) центитална
ИСЗ

(работен икономически субтиуницентит)

(работен икономически субтитрансцентит)

(работен икономически субтиинцентит)

(работен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИСЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИСЗ]

{работна уницентитална
икономическа
реализираност;

{работна трансцентитална
икономическа
реализираност;

{работна инцентитална
икономическа
реализираност;

{работна центитална икономическа реализираност;

работен икономически диспотит;

работна икономическа ценност
(икономическа
стойност);

работна икономическа феност;

работен икономически диспотант;

уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) уницентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИСЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) центитална ИСЗ

Творческа
(ползваема)
ИСЗ

(творчески икономически субтиуницентит)

(творчески икономически субтитрансцентит)

(творчески икономическисубтиинцентит)

(творчески икономически субтицентит)

(творчески
икономически
субтисубективит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[творческо външно състояние
на външната
определеност на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИСЗ]

{творческа
уницентитална икономическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икономическа реализираност;

{творческа инцентитална
икономическа
реализираност;

{творческа
центитална
икономическа
реализираност;

творчески икономически диспотит;

творческа икономическа ценност
(икономическа
полезност);

творческа икономическа феност;

творчески икономически диспотант;

уницентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{творческа
икономическа
реализираност;
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически
субтисубективит)
[външно състояние на
ИСЗ]
{изпълнителна икономическа реализираност;
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икономически
субтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност
на ИСЗ]

[външно състоя- [външно състоние на външната яние на общата
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
реализираност;

изпълнителен
икономически
диспотит;

изпълнителна
икономическа
ценност;

изпълнителна
икономическа
феност;

изпълнителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтизадоволеност}

транасцентитална икономическа субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически
субтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИСЗ]
{съзидателна
икономическа
реализираност;
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИСЗ

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтиуницентит)

(съзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
субтиинцентит)

(съзидателен
икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{съзидателна
центитална
икономическа
реализираност;

съзидателен
икономически
диспотит;

съзидателна
икономическа
ценност;

съзидателна
икономическа
феност;

съзидателен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтиизгодност}

трансцентитална икономическа субтиизгодност}

инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание
на икономическа
същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИСЗ
(унисъзидателен икономически субтисубективит)
[цялостно състояние на
ИСЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИСЗ

(унисъзидателен
икономически
субтиуницентит)

(унисъзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИСЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{унисъзидателна трансцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна инцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна центитална
икономическа
реализираност;

унисъзидателна
икономическа
ценност;

унисъзидателна икономическа феност;

унисъзидателен икономически диспотант;

трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо
явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

{унисъзидателна униценти{унисъзидател- тална икономическа реалина икономизираност;
ческа реализираност;
унисъзидателен икономиикономическа
чески диспосубтиудовлеттит;
вореност}
уницентитал(вид икономина икономичесчески специка субтиудовфит)
летвореност}
(вид специфит
на икономически диспозит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИСЗ

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталната икономическа субтизначимост са: сустатитна
инцентитална икономическа субтизначимост, субстатна инцентитална
икономическа субтизначимост, запасова инцентитална икономическа субтизначимост и сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата
субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталната икономическата субтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие за определност на
ИСЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)

(сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)
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Сустатитна
центитална
ИСЗ
(сустатитен
икономически
субтицентит)
[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]
(вид сустит
на икономически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозит)

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]
(вид сустант
на икономически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (incentital
economic subtisignificance) (ки) – във:
запасова инцентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост;
инцентитална икономическа субтизначимост;
работна инцентитална икономическа субтизначимост;
субстатна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост;
творческа инцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (incentital
ecorenomic allotment) – същото като икореномически обтиинцентит и като инцентитално икореномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (incentital
ecorenomic allotment) (ки) – във:
запасова инцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо обтиучастие);
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие);
инцентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиинцентит и като инцентитално икореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие).
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (incentital
ecotechnomic assignment) – същото като инцентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиинцентит.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (incentital
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова инцентитална икотехномическа зададеност (същото като запасов инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
инцентитална икотехномическа зададеност (същото като инцентитален
икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиинцентит);
работна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтиинцентит);
субстатна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиинцентит);
сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
съзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
творческа инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит).
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (incentital
ecotechnomic allotment) – същото като инцентитален икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиинцентит.
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (incentital
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
запасова инцентитална икотехномическа заделеност (същото като запасов инцентитален икотехномически обтипринос и запасов икотехномически
обтиинцентит);
изпълнителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
инцентитална икотехномическа заделеност (същото като инцентитален
икотехномически обтипринос и иконотехмически обтиинцентит);
работна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като работен инцентитален икотехномически обтипринос и работен икотехномически
обтиинцентит);
субстатна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтиинцентит);
сустатантна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатитна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
съзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
сътворителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
творческа инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
творчески инцентитален икотехномически обтипринос и творчески икотехномически обтиинцентит);
унисъзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и унисъзидателен икотехномически обтиинцентит).
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File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (incentital
ecounirenomic allotment) – същото като икоуниреномически обтиинцентит и
като инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (incentital
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
запасова инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като запасов икоуниреномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като икоуниреномически обтиинцентит и като инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
работна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като работен икоуниреномически обтиинцентит и като работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сътворителен икоуниреномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
творчески икоуниреномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);

207

1893

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНТРОВЕРТНО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНО-ОБЩОЦЕННОСТНО …
до ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДАЛЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), икокореномически обтиинцентит, инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – инцентитален икокореномически ингредиент,
който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от инцентитална икономическа обтизначимост (същото
като икономически обтиинцентит) и инцентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие
за инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за инцентитална икономическа обтизначимост и инцентитален икотехномически обтипринос) и
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където инцентиталната икономическа обтизначимост е икономическа оценка на инцентиталния техномически обтипринос. Инцентиталното икокореномическо обтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективносубстантивностна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical
ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Инцентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната
обтиикокореномическа енергия* (incentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
инцентитална обтиикокореномическа активност* (incentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично
опредметена инцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена инцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (incentital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие
(наред с центиталното икокореномическо обтиучастие и тренсцентиталното икокореномическо обтиучастие). (вж. фиг. 1).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икокореномическо обтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (reproductional
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (production incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), разпределително
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (consumption incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (protoeconomizing incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (post-production incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (before-consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (allocative incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (individual incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икокореномическо обтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие, съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие, изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие, творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие, работно инцентитално икокореномическо обтиучастие и сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и
3

1897

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според
ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икокореномическо обтиучастие* (assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и инцентитално създавано
икокореномическо обтиучастие* (gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).

4

1898

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

5

1899

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

6

(вид специфант
на икокореномическо явление)

1900

(вид специфант
на икокореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

7

1901

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

8

1902

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

9

1903

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)

10

1904

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икокореномическо обтиучастие са: сустатитно
инцентитално икокореномическо обтиучастие, субстатно инцентитално
икокореномическо обтиучастие, запасово инцентитално икокореномическо
обтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икокореномическо обтиучастие и тяхнто място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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(вид сустит
на икокореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
инцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически субтиинцентит, икокореномическа феност, (*) – инцентитален икокореномически ингредиент, който на
феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен икокорено14
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
икономически субтиинцентит) и инцентитален икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за
инцентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за инцентитална икономическа субтизначимост и инцентитален икотехномически субтипринос) и
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където инцентиталната
икономическа субтизначимост е икономическа оценка на инцентиталния икотехномически субтипринос. Инцентиталното икокореномическо субтиучастие
е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
икокореномическа
оценка*
(subjectivelysubstantivitical ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната субтиикокореномическа енергия* (incentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената инцентитална субтиикокореномическа активност* (incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа
активност). То е кинестично опредметена инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална
субтиикокореномическа потенциалност* (incentital subtiecocorenomic
potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие
(наред с центиталното икокореномическо субтиучастие и трансцентиталното икокореномическо субтиучастие). (вж. фиг. 1).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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Камен Миркович
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (reproductional
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (protoeconomizing incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (post-production incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (before-consumption incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (firm incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икокореномическо субтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие, съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие, изпълнително инцентитално икокореномическо
субтиучастие, творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие,
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие и сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификацион17
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се
разграничават инцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и инцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРСУ]

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокорено{сътворителна мическа реалиикокореномизираност;
ческа реализисътворителен
раност;
икокореномиикокореночески диспомическа субтит;
типригодност}
уницентитал(вид икокорена икокоренономически спемическа субцифант)
типригодност}

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномическа
реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икокореномиикокореномически диспоческа феност;
тант;

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант (вид специфант
на икокореноми- на икокореноческо явление)
мически диспозант)

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;
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1914

центитална
икокореномическа субтипригодност}

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРСУ]
{работна икокореномическа
реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореноми-ческа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално
ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРСУ

(творчески икокореномичес-ки
субтиуницентит)

(творчески икокореномичес-ки
субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икокореномичес-ки
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески икокореномически
диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтицентит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешна-та определеност на ИКРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[външно състояние на
ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа реализираност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

{изпълнителна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)
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Камен Миркович

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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1918

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРСУ
(унисъзидателен икокореномически
субтисубстантит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРСУ
ИКРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
{унисъзидател- реализираност;
на икокореноунисъзидатемическа реалилен
икокоренозираност;
мически дисикокоренопотит;
мическа субуницентиталтиудовлетвона икокоренореност}
мическа субти(вид икокореудовлетвореномически спеност}
цифит)
(вид специфит
на икокореномически диспозит)
[цялостно състояние на
ИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешна-та определеност на ИКРСУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРСУ]

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикокореномитална икокоческа
реномическа
реализираност;
реализираност;

унисъзидателна икокореномическа отдаденост;

унисъзидателна икокореномическа феност;

унисъзидателен икокореномически диспотант;

трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икокореноми.ческа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномиче-ска същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икокореномическо субтиучастие са: сустатитно
инцентитално икокореномическо субтиучастие, субстатно инцентитално
икокореномическо субтиучастие, запасово инцентитално икокореномическо
субтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
според разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
инцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (incentital
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически инцентит, (*) – инцентитален икокореномически
ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпро28
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от инцентитална икономическа значимост (същото като икономически инцентит) и инцентитален икотехномически принос (същото като икотехномически инцентит) (както и общо понятие за инцентитално икореномическо
участие (в т.ч. и за инцентитална икономическа значимост и инцентитален
икотехномически принос) и инцентитално икоуниреномическо участие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
инцентиталната икономическа значимост е икономическа оценка на инцентиталния икотехномически принос. То е и общо понятие за инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтиинцентит
и същото като икокореномическа феност) и инцентитално икокореномическо
обтиучастие (същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Инцентиталното икокореномическо участие е форма на съществуване на инцентиталната икокореномическа енергия* (incentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална икокореномическа активност* (incentital ecocorenomic activity) (вж.
икокореномическа активност). То е кинестично опредметена инцентитална
икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална икокореномическа потенциалност* (incentital ecocorenomic
potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икокореномическото участие (наред
с центиталното икокореномическо участие и трансцентиталното икокореномическо участие) (вж. фиг. 1).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
инцентитално икокореномическо субтиучастие (икокореномически субтиинцентит) и (2) инцентитално икокореномическо обтиучастие (икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икокореномическо участие са: възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (reproductional incentital
ecocorenomic participation (share)), производствено инцентитално икокореномическо участие* (production incentital ecocorenomic participation (share)),
разменно инцентитално икокореномическо участие* (exchange incentital
ecocorenomic participation (share)), разпределително инцентитално икокореномическо участие* (distributional incentital ecocorenomic participation (share)),
потребително инцентитално икокореномическо участие* (consumption
incentital ecocorenomic participation (share)), стопанствено инцентитално
икокореномическо участие* (protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), следпроизводствено инцентитално икокореномическо
участие* (post-production incentital ecocorenomic participation (share)), предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (beforeconsumption incentital ecocorenomic participation (share)), посредническо инцентитално икокореномическо участие* (intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), бизнес инцентитално икокореномическо
участие* (business incentital ecocorenomic participation (share)), алокативно
инцентитално икокореномическо участие* (allocative incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално
икокореномическо участие* (individual incentital ecocorenomic participation
(share)), фирмено инцентитално икокореномическо участие* (firm incentital
ecocorenomic participation (share)), обществено инцентитално икокореномическо участие* (social incentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икокореномическо участие са: унисъзидателно инцентитално
икокореномическо участие, съзидателно инцентитално икокореномическо
участие, изпълнително инцентитално икокореномическо участие, творческо
инцентитално икокореномическо участие, работно инцентитално икокореномическо участие и сътворително инцентитално икокореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна ико31
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икокореномическо участие* (incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
инцентитално създавано икокореномическо участие* (incentital gived
ecocorenomic participation (share)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ
– икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субс.тантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икокореномическо участие са: сустатитно инцентитално икокореномическо участие, субстатно инцентитално икокореномическо участие, запасово инцентитално икокореномическо участие и
сустатантно инцентитално икокореномическо участие. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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1932

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ
ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово инцентитално икокореномическо участие;
изпълнително инцентитално икокореномическо участие;
инцентитално икокореномическо участие;
работно инцентитално икокореномическо участие;
субстатно инцентитално икокореномическо участие;
сустатантно инцентитално икокореномическо участие;
сустатитно инцентитално икокореномическо участие;
съзидателно инцентитално икокореномическо участие;
сътворително инцентитално икокореномическо участие;
творческо инцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие.

(incentital

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически обтиинцентит, инцентитална икореномическа заделеност, (*) – инцентитален икореномически ингредиент, който на
феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икореномически субект [на субстантивностен икореномичес40

1934

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субект* (substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за инцентитална икономическа обтизначимост
(същото като икономически обтиинцентит и като инцентитален икономически интерес) и инцентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтитранцентит и като инцентитална икотехномическа задаеност). Инцентиталното икореномическо обтиучастие е икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка
на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecorenomic appraisement)
на феноменно равнище. Инцентиталното икореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на инцентиталната обтиикореномическа енергия*
(incentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална обтиикореномическа
активност* (incentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена инцентитална обтиикореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална обтиикореномическа потенциалност* (incentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото обтиучастие
(наред с центиталното икореномическо обтиучастие и тренсцентиталното
икореномическо обтиучастие). (вж. фиг. 1).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие са (1) инцентитална икономическа обтизначимост (икономически обтиинцентит) и (2) инцентитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтиинцентит).
Инцентиталната икономическа обтизначимост и инцентиталният икотехномически обтипринос като разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие (то е или инцентитална икономическа обтизначимост, или инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото инцентитално икореномическо обтиучастие е
инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (incentital partitionary
ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на инцентиталния дялов икореномически обтидиспозант
iobpardis (на икореномическото обтиучастие) е, че двете му разновидности в
лицето на инцентиталната икономическа обтизначимост iobpardis и инцентиталния икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на инцентиталния дялов икореномически обтидиспозат инцентиталната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е инцентитална икономическа оценка* (incentital economic estimatе) на инцентиталния икотехномически обтипринос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eiobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), iobpardis =
tiobpardis е общата инцентитална икономическа оценка на инцентиталния икотехномически обтипринос (total incentital economic estimatе of the
incentital ecotechnomic obticontribution),
aiobpardis =

iobpardis
iobpardis

е средната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния икотехномическия обтипринос (average incentital economic estimatе of the incentital ecotechnomic obticontribution) и
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------diobpardis
miobpardis =
d iobpardis
е пределната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния
икотехномическия обтипринос (marginal incentital economic estimatе of the
incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (reproductional incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (exchange incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (distributional incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (consumption incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(protoeconomizing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (post-production
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (before-consumption incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие*
(business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (allocative incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено инцентитално
икореномическо обтиучастие* (social incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икореномическо обтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, изпълнително инцентитално икореномическо обтиучас44
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие, творческо инцентитално икореномическо обтиучастие и работно инцентитално икореномическо обтиучастие и сътворително инцентитално
икореномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (incentital assimilated
ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ

1941

Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)

Камен Миркович
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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(задоволяващо)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие са: сустатитно
инцентитално икореномическо обтиучастие, субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие, запасово инцентитално икореномическо обтиучастие и сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото
обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидности на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие;
инцентитално икореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически субтиинцентит, икореномическа феност,
(*) – инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект*
(substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
икономически субтиинцентит и като икономическа феност) и инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтитранцентит и като икотехномическа феност). Инцентиталното икореномическо
субтиучастие е икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е.
е субективно-субстан-тивностна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Инцентиталното икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната субтиикореномическа енергия* (incentital subtiecorenomic energy)
(вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална субтиикореномическа активност* (incentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично
опредметена инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална субтиикореномическа потенциалност* (incentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото субтиучастие
(наред с центиталното икореномическо субтиучастие и трансцентиталното
икореномическо субтиучастие). (вж. фиг. 1).
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Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие са (1) инцентитална икономическа субтизначимост (икономически субтиинцентит) и (2)
инцентитален икотехномически субтипринос (икотехномически субтиинцентит).
Инцентиталната икономическа субтизначимост и инцентиталният икотехномически субтипринос като разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или инцентитална икономическа субтизначимост,
или инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват инцентитален дялов икореномически субтидиспозат (incentital partitionary ecorenomic subtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото инцентитално икореномическо субтиучастие е инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант isubpardis (на икореномическото субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на инцентиталната икономическа субтизначимост
isubpardis и инцентиталния икотехномически субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на инцентиталния дялов икореномически субтидиспозат инцентиталната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е инцентитална
икономическа оценка* (incentital economic estimatе) на инцентиталния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
isubpardis = Eisubpardis (isubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eisubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), isubpardis =
tiubpardis е общата инцентитална икономическа оценка на инцентиталния икотехномически субтипринос (total incentital economic estimatе of the
incentital ecotechnomic subticontribution),
aisubpardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния икотехномическия субтипринос (average incentital economic estimatе of the incentital ecotechnomic subticontribution) и
misubpardis =

disubpardis
d isubpardis

е пределната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния
икотехномическия субтипринос (marginal incentital economic estimatе of the
incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (reproductional
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (production incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (distributional
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (consumption incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), стопанствено инцентитално икореномическо
субтиучастие* (protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (post-production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (beforeconsumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), посредническо
инцентитално икореномическо субтиучастие* (intermediationary incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие* (allocative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(social incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икореномическо субтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие, съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие, изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие, творческо инцентитално икореномическо субтиучастие, работно
инцентитално икореномическо субтиучастие и сътворително инцентитално
икореномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (incentital assimilated
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие са: сустатитно
инцентитално икореномическо субтиучастие, субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие, запасово инцентитално икореномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото
субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икореномическо субтиучастие и тяхното място според разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие;
инцентитално икореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(incentital
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически инцентит, (*) – инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект*
(substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство;
общо понятие за инцентитална икономическа значимост (същото като иконо70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически инцентит) и инцентитален икотехномически принос (същото като
икотехномически инцентит), както и общо понятие за инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтиинцентит и същото като икореномическа феност) и инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтиинцентит и като инцентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика). Инцентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на инцентиталната икореномическа енергия* (incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална икореномическа активност* (incentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То
е кинестично опредметена инцентитална икореномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена инцентитална икореномическа потенциалност* (incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икореномическото участие (наред с
центиталното икореномическо участие и трансцентиталното икореномическо участие) (вж. фиг. 1).
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Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо участие са (1) инцентитална
икономическа значимост (икономически инцентит) и (2) инцентитален икотехномически принос (икотехномически инцентит), а според общностния
икореномически статут негови разновидности са (1) инцентитално икореномическо субтиучастие (икореномически субтиинцентит) и (2) инцентитално
икореномическо обтиучастие (икореномически обтиинцентит).
Инцентиталната икономическа значимост и инцентиталният икотехномическият принос като разновидности на инцентиталното икореномическо участие (то е или инцентитална икономическа значимост, или инцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват инцентитален дялов икореномически диспозат (incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото
инцентитално икореномическо участие е инцентитален дялов икореномически диспозант (incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на инцентиталния дялов
икореномически диспозант ipardis (на икореномическото участие) е, че двете
му разновидности в лицето на инцентиталната икономическа значимост
ipardis и инцентиталния икотехномически принос ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на инцентиталния дялов икореномически диспозат инцентиталната икономическа значимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е инцентитална икономическа оценка*
(incentital economic estimatе) на инцентиталния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
ipardis = Eipardis (ipardis)
(вж. икономическа оценка), където Eipardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), ipardis =
tipardis е общата инцентитална икономическа оценка на инцентиталния
икотехномически принос (total incentital economic estimatе of the incentital
ecotechnomic contribution),
aipardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е средната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния икотехномическия принос (average incentital economic estimatе of the incentital
ecotechnomic contribution) и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната инцентитална икономическа оценка на инцентиталния
икотехномическия принос (marginal incentital economic estimatе of the
incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икореномическо участие са: възпроизводствено
инцентитално икореномическо участие* (reproductional incentital
ecorenomic participation (share)), производствено инцентитално икореномическо участие* (production incentital ecorenomic participation (share)), разменно
инцентитално икореномическо участие* (exchange incentital ecorenomic
participation (share)), разпределително инцентитално икореномическо
участие* (distributional incentital ecorenomic participation (share)), потребително инцентитално икореномическо участие* (consumption incentital
ecorenomic participation (share)), стопанствено инцентитално икореномическо участие* (protoeconomizing incentital ecorenomic participation (share)),
следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (postproduction incentital ecorenomic participation (share)), предипотребително инцентитално икореномическо участие* (before-consumption incentital
ecorenomic participation (share)), посредническо инцентитално икореномическо участие* (intermediationary incentital ecorenomic participation (share)),
бизнес инцентитално икореномическо участие* (business incentital
ecorenomic participation (share)), алокативно инцентитално икореномическо
участие* (allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икореномическо участие* (individual incentital
ecorenomic participation (share)), фирмено инцентитално икореномическо
участие* (firm incentital ecorenomic participation (share)), обществено инцентитално икореномическо участие* (social incentital ecorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икореномическо участие са: унисъзидателно инцентитално
икореномическо участие, съзидателно инцентитално икореномическо учас74
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие, изпълнително инцентитално икореномическо участие, творческо инцентитално икореномическо участие, работно инцентитално икореномическо
участие и сътворително инцентитално икореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие
едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл.
1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се
разграничават инцентитално усвоявано икореномическо участие* (incentital
assimilated ecorenomic participation (share)) и инцентитално създавано икореномическо участие* (incentital gived ecorenomic participation (share)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[общо състоя[общо състояние
на общата
ние на външната определеност определеност на
ИРУ]
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)
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{ценитална
икореномическа пригодност}
(вид специфант
на икореномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)
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{ценитална
икореномическа задоволеност}

(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние на вън- тояние на общашната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)

1972

Камен Миркович
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икореномическо участие са: сустатитно инцентитално икореномическо участие, субстатно инцентитално икореномическо
участие, запасово инцентитално икореномическо участие и сустатантно
инцентитално икореномическо участие. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ
– икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа
субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

81

[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ
ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово инцентитално икореномическо участие;
изпълнително инцентитално икореномическо участие;
инцентитално икореномическо участие;
работно инцентитално икореномическо участие;
субстатно инцентитално икореномическо участие;
сустатантно инцентитално икореномическо участие;
сустатитно инцентитално икореномическо участие;
съзидателно инцентитално икореномическо участие;
сътворително инцентитално икореномическо участие;
творческо инцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо участие.

(incentital

ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически обтиинцентит, инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически субект [на субстантивностен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; инцентитална икономи82
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обтизначимост (същото като икономически обтиинцентит и като инцентитален икономически интерес) и инцентитален икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтитранцентит и като инцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство. Инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие е икоуниреномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
икоуниреномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
ecounirenomic
appraisement) на феноменно равнище. Инцентиталното икоуниреномическо
обтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната обтиикоуниреномическа енергия* (incentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална обтиикоуниреномическа активност* (incentital obtiecounirenomic
activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (incentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа
потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие
(наред с центиталното икоуниреномическо обтиучастие и тренсцентиталното икоуниреномическо обтиучастие). (вж. фиг. 1).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (reproductional
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (production incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (post-production incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (before-consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (allocative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, изпълнително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие, творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификацион85
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се
разграничават инцентитално създавано икоуниномическо обтиучастие*
(incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и инцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)
(икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа заделeност}

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитално ИУРОУ

Инцентитално
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРОУ]

{уницентитална икоуниреномическа заделеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
заделеност}

{инцентитална икоуниреномическа заделеност}

{центитална
икоуниреномическа заделеност}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{сътворителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икоуниреноми- икоуниреномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икоуниреномиикоуниреномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икоуниреномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИУРОУ]
{работна икоуниреномическа
заделeност;
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) центитално
ИУРОУ

(работен икоуниреномически
обтиуницентит)

(работен икоуниреномически
обтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
обтиинцентит)

(работен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРОУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна центитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо (ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{творческа икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРОУ

(творчески икоуниреномически обтиуницентит)

(творчески икоуниреномически
обтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически обтиинцентит)

(творчески икоуниреномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{творческа
центитална
икоуниреномически заделеност;

уницентитална икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
инцентитална
икоикоуниреноикоикоуниреномическа реномическа реномическа ползмическа ползваема обтизаваема обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)
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(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

1984

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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Камен Миркович

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{унисъъзидателна икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноми- икоуниреномически обтиуни- чески обтитранчески обтиинчески обтиценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие са: сустатитно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, субстатно инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, запасово инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие за определност на
ИУРОУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
(incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически субтиинцентит, икоуниреномическа феност, (*) – инцентитален икоуниреномически ингредиент,
който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически субект [на субстантивностен
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1990

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; инцентитална икономическа субтизначимост (същото като икономически субтиинцентит и като икономическа феност) и инцентитален икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиинцентит и като икотехномическа феност), взети заедно в
тяхното цялостно единство. Инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е.
е субективно-субстантивностна икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на инцентиталната субтиикоуниреномическа енергия* (incentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (incentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена инцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална
субтиикоуниреномическа потенциалност* (incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие
(наред с центиталното икоуниреномическо субтиучастие и трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие). (вж. фиг. 1).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), производствено
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (exchange incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), разпределително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (distributional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (protoeconomizing
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (post-production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (before-consumption incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), посредническо инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (intermediationary incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), бизнес инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (business incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (allocative
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стра99
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тификационност и ценностната икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
инцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (incentital
gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитално ИУРСУ

Инцентитално
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРСУ]

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномически диспотит}

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализираност}
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

[общо състоя[общо състояние
(сътворителен
ние
на
цялостна вътрешната
икоуниреномически субтисуб- ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{сътворителна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икоуниреноми- икоуниреномическа реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически диспоческа феност;
тант;

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

сътворителен
икоуниреномически диспотит;

сътворителна
икоуниреномическа отдаденост;

уницентитална икоуниреномическа субтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

102

1996

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{работна икоуниреномическа
реализираност;
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРСУ

Работно (сметно) трансцен-титално ИУРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРСУ

Работно (сметно) центитално
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтиуницентит)

(работен икоуниреномически
субтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
субтиинцентит)

(работен икоуни-реномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРСУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна центитална икоуниреномическа
реализираност;

работен икоуниреномически
диспотит;

работна икоуниреномическа
отдаденост;

работна икоуниреномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]

[външно състояние на
ИУРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икоуниреномическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
икоуниреномическа реализираност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотит;

изпълнителна
икоуниреномическа отдаденост;

изпълнителна
икоуниреномическа феност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотант;

икоуниреномическа субтизадоволеност}

уницентитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

транасцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреноми-ческа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(вид икоуниреномическа форма)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРСУ
ИУРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икоунирена икоуниренономически
дисмическа фепотант;
ност;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие са: сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната

107

2001

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие за определност на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)
[външно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно
центитално
ИУРСУ

(субстатен
икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (incentital
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), икоуниреномически инцентит, (*) – инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на икоуниреномически субект [на субстантивностен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреноми111
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство; инцентитална икономическа значимост (същото
като икономически инцентит) и инцентитален икотехномически принос (същото като икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно единство,
както и общо понятие за инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(същото като икоуниреномически субтиинцентит и същото като икоуниреномическа феност) и инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото
като икоуниреномически обтиинцентит и като инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика). Инцентиталното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на инцентиталната икоуниреномическа енергия* (incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената инцентитална икоуниреномическа активност* (incentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена инцентитална икоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (incentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на икоуниреномическото участие (наред с центиталното икоуниреномическо участие и трансцентиталното икоуниреномическо участие) (вж. фиг. 1).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентитална
икономическа
значимост;
икономически
инцентит
(инцентитално
икономическо
участие;
инцентитална икономическа значимост)

Инцентитален
икотехномически
принос;
икотехномически
инцентит
(инцентитално
икотехномическо
участие;
инцентитален икотехномически принос)

Инцентитално
икоуниреномическо участие;
икоуниреномически инцентит
(инцентитално
икоуниреномическо участие)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост;
икономически
субтиинцентит
(икономическа
феност)

Инцентитален
икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиинцентит
(икотехномическа
феност)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически субтиинцентит
(икоуниреномическа феност)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост;
икономически
обтиинцентит
(инцентитална
икономическа заделеност;
инцентитален икономически интерес)

Инцентитален
икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиинцентит
(инцентитална
икотехномическа
заделеност;
инцентитална икотехномическа зададеност)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически обтиинцентит
(инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (икоуниреномически субтиинцентит) и (2) инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на инцентиталното икоуниреномическо участие са: възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (reproductional incentital
ecounirenomic participation (share)), производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (production incentital ecounirenomic participation
(share)), разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (exchange
incentital ecounirenomic participation (share)), разпределително инцентитално
икоуниреномическо участие* (distributional incentital ecounirenomic participation (share)), потребително инцентитално икоуниреномическо участие*
(consumption incentital ecounirenomic participation (share)), стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (protoeconomizing incentital
ecounirenomic participation (share)), следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (post-production incentital ecounirenomic participation (share)), предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (before-consumption incentital ecounirenomic participation (share)), посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (intermediationary
incentital ecounirenomic participation (share)), бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (business incentital ecounirenomic participation (share)),
алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално инцентитално икоуниреномическо участие* (individual incentital ecounirenomic
participation (share)), фирмено инцентитално икоуниреномическо участие*
(firm incentital ecounirenomic participation (share)), обществено инцентитално
икоуниреномическо участие* (social incentital ecounirenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
инцентиталното инцентитално икоуниреномическо участие са: унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие, съзидателно инцентитално
икоуниреномическо участие, изпълнително инцентитално икоуниреномическо
участие, творческо инцентитално икоуниреномическо участие, работно инцентитално икоуниреномическо участие и сътворително инцентитално икоуниреномическо участие. Тези разновидности и тяхното място сред разно114
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават инцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (incentital assimilated
ecounirenomic participation (share)) и инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (incentital gived ecounirenomic participation (share)).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо участие и тяхното място след
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРУ
– икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо
участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически
уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна
определеност
на ИУРУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически уницентит)

(сътворителен
икоуниреномически трансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически инцентит)

(сътворителен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{униценитална {трансцениталикоуниреноми- на икоуниреноческа примическа пригодност}
годност}

{инценитална
икоуниреномическа пригодност}

{ценитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)

116

2010

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИУРУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРУ

Работно (сметно) центитално
ИУРУ

(работен икоуниреномически
уницентит)

(работен икоуниреномически
трансцентит)

(работен икоуниреномически
инцентит)

(работен икоуниреномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреномическа
същ-ност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИУРУ

(творчески икоуниреномически уницентит)

(творчески икоуниреномически
трансцентит)

(творчески икоуниреномически инцентит)

(творчески икоуниреномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически уницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически трансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически инцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{икоуниреномическа задоволеност}

{уницентитална икоуниреномическа задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид икоуниреномическа форма)

{инцентитал{центитална
на икоуниреноикоуниреномическа задово- мическа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически уницентит)

(съзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически инцентит)

(съзидателен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа изгодност}

{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{инцентитална икоуниреномическа изгодност}

{центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно)
ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

119

2013

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ (унисъзидателен
икоуниреноми(унисъзидатечески униценлен икоуниретит)
номически
[цялостно съссуб-стантит)
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
деленост на
ИУРУ]
ИУРУ]
{икоунире{уницентиномическа
тална икоуниудовлетворереномическа
ност}
удовлетворе(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРУ
ИУРУ

(унисъзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

ност}

{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на инцентиталното икоуниреномическо участие са: сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие, субстатно инцентитално икоуниреномическо участие, запасово инцентитално икоуниреномическо участие и
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие
едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на инцентиталното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същес- [външно същесттво на цялостна- во на вътрешната определеност та определеност
на ИУРУ]
на ИУРУ]

[външно същество на външната определеност на ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)
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Субстатно центитално ИУРУ

(субстатен
икоуниреномически центит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]
(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант на
икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
запасово инцентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие;
инцентитално икоуниреномическо участие;
работно инцентитално икоуниреномическо участие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо участие;
творческо инцентитално икоуниреномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо участие.

(incentital

ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ* (incentital
ecorenomic specidisposate) – вж. центитионален икореномически специдиспозат.
ИНЦЕНТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ* (incentitionary
economic specidisposate) – вж. центитален икономически специдиспозат.
ИНЦЕНТИТEН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (incentitionary
ecorenomic disposate) – вж. центитификатен икореномически диспозат.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНЦЕНТИТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОЗАТ
(incentitionary
ecorenomic disposate) (ки) – във:
полезностен инцентитен икореномически диспозат (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностен инцентитен икореномически диспозат (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат).
ИНЦЕНТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ* (incentitionary ecotechnomic specidisposate) – вж. центитален икотехномически специдиспозат.
ИНЦИДЕНТ (incident) (кд) – във:
метод на инцидента.
ИНЦИДЕНТНОСТ (incidentality) (кд) – във:
икономическа инцидентност;
система на икономическа инцидентност.
ИНЦИДЕНТНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА* (incidence economic structure) – вж. проективно икономическо пространство.
ИНЦИДЕНТОР (incidentor) (ки) – във:
икономически инцидентор (вж. икономически граф);
инцидентор на икономическия граф (същото като икономически инцидентор; вж. икономически граф).
ИНЦИДЕНТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph incidentor)
– същото като икономически инцидентор (вж. икономически граф).
ИНЦИДЕНЦИЯ (incidence) (ки) – във:
матрица на икономическите инциденции (вж. теория на графите).
ИРАЦИОНАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (irrational individual product demand) (в микр.) – положение, при което търсенето на
индивида е непредвидено или се обуславя от напълно случайни (но вътрешни
за потребителя) фактори [вж. индивидуално продуктово търсене (в микр.)].
ИРАЦИОНАЛНО ИНДИВИДУАЛНО ТЪРСЕНЕ (irrational individual demand) (ки) – във:
ирационално индивидуално продуктово търсене (в микр.).
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИРАЦИОНАЛНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (irrational product demand)
(ки) – във:
ирационално индивидуално продуктово търсене (в микр.).
ИСТИНА (truth /verity/) (кд) – във:
абсолютна икономическа истина (вж. икономическа истина);
икономическа истина;
обективизирана икономическа истина;
обективирана икономическа истина;
обективна икономическа истина;
обектна икономическа истина;
относителна икономическа истина (вж. икономическа истина);
предметна икономическа истина (същото като икономическа истина);
системна икономическа истина;
субективирана икономическа истина (същото като субективна икономическа истина);
субективна икономическа истина.
ИСТИНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
ingredient) – същото като икономически вераситит.

(veracious

economic

ИСТИНЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (veracious ecorenomic
ingredient) – същото като икореномически вераситит.
ИСТИНЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
(veracious
ecotechnomic ingredient) – същото като икотехномически вераситит.
ИСТИННА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРЕМА (true economic theorem) (ки) –
във:
истинна системна икономическа теорема (вж. теоремна икономическа
итерпретация).
ИСТИННА СИСТЕМНА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРЕМА* (true economic
system theorem) – вж. теоремна икономическа итерпретация.
ИСТИННОСТ (veracity) (кд) – във:
икономическа истинност;
икореномическа истинност;
икотехномическа истинност;
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа истинност;
обективизирана икономическа истинност;
обективирана икономическа истинност;
субективирана икономическа истинност;
субективна икономическа истинност (същото като субективирана икономическа истинност).
ИСТИННОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (veracious economic
operator) – вж. икономически автомат без памет.
ИСТИНСКА ИКОНОМИКА* (very economy) – същото като същинска икономика и като същинско-изразена икономика.
ИСТИНСКА ИНФЛАЦИЯ (real inflation) (в макр.) – инфлация (в макр.), при
която по-нататъшното нарастване на ефективното търсене (в макр.) вече не
води до увеличаване на обема на производството, а изцяло се използува за
увеличаване на производствените разходи, нарастващи пропорционално на
увеличаването на търсенето. Обикновено се проявява тогава, когато производството е достигнало потенциалната си граница. Понятието е въведено от
Дж. Кейнс.
ИСТОРИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (historical model of the economic system) – икономически модел, който отразява съществувала, но вече не съществуваща икономическа система или минали състояния на поведение на все още съществуваща икономическа система. Вж.
прогнозиране на икономическата динамика.
ИСТОРИЧЕСКО (historical) (кд) – във:
логическо и историческо.
ИСТОРИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (historical modelling of the economic systems) – процес на създаване и анализиране на исторически модели на икономическата система. Вж. прогнозиране на икономическата динамика.
ИСТОРИЧНОСТ (historicity) (кд) – във:
ингредиентна субномическа историчност;
ингредиентна форномическа историчност.
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File: от ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ (iterated methods) – методи за приближено решаване на задачи от приложната математика, основни върху последователното
приближаване до решението чрез многократно прилагане на някаква изчислителна или аналитична процедура, като изходните данни за всяка следваща
процедура са резултатите от прилагането на предходни процедури. Следствие
от този процес е последователност (sequence), която при изпълнението на
някакви условия е сходяща към решението на задачата, т.е. има възможност да
се получи приближение, което е колкото си желаем малко отличаващо се от
истинското решение на задачата.
ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПЕРАТОРНИ УРАВНЕНИЯ (iterative methods of operational equations soluting) в икономиката – вж.
методи за решаване на операторни уравнения.
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